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Dispõe sobre as diretrizes para

a elaboração da lei

orçamentária de 2004 e dá

outras providências.

A Câmara Municipal de Mercedes, Estado do

Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte.

LEI

Art. 1" São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165. S

2", da Constituição. as diretrizes orçamentárias para a elaboração do

Orçamento Geral do Município de Mercedes para 2004 compreendendo:

I - as prioridades e metas da administração pública;

I1 - a estrutura e organização do orçamento;

m - as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento e suas

alterações;

IV - as disposições relativas à divida pública;

V - as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos

sociais;

VI - as disposições sobre alterações na legislação tributária; e

VIl - as disposições gerais.

CAPiTuLo I
.DAS PRIORIDADES E JIlETAS .DA ADJUNlSTRAÇÃO PúBuCA

Art. 2!! Em consonãncia com o art. 165. S 2". da Constituição, as metas

e as prioridades para o exercicio financeiro de 2004 sáo as

especificadas no Anexo de Metas e Prioridades que integra esta Lei. as

quais teráo precedencia na alocação de recursos na lei orçamentária

de 2004 não se constituindo. todavia. em limite à programação das

despesas.

CAPiTuLo 11

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAltIIENTO

Art. 3" Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - programa. o instrumento de organização da ação governamental

visando à concretização dos objetivos pretendidos. sendo mensurado

por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

I1 - atividade. um instrumento de programação para alcançar o objetivo

de um programa. envolvendo um conjunto de operações que se
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realizam de modo conrinuo e permanenle, das quais resulla um

produlo necessdrio a manulen(;rio da a(;rio de gouemo;

m - projelo, um inslrumenlo de programar;do para al=nr;:ar 0 objelivo

de um programa, envoluendo um conjunlo de operaq6es, limiladas no

lempo, das quais resulta um produro que concorre para a expansdo ou

aperfeir;:oamenlO da a(;rio de gouemo; e

IV - opera(;rio especial, as despesas que nao conlribuem para a

manulen(;rio das aq6es de gouemo, das quais ndo resulla um ProdUIO.

e MO geram conlrapresla(;rio direla sob a forma de bens ou servi<;os.

S 1£ Cada programa idenli.fi=ra as aq6es necessdrias para alingir os

seus objelivos, sob a forma de alividades, projelos e operaq6es

especiais, especi.ficando os respeclivos valores e metas, bem como as

unidades orr;:amenldrias responsaueis pela realiza(;rio da a(;rio.

S 2!' As alividades, projelos e operaq6es especiais serao desdobrados

em sublitulos, unicamenle para especi.fi=r sua localiza(;rio .fisica

inlegral ou parcial, nao podendo hauer allera(;rio das respeclivas

.finalidades e dos produlos e unidades de medida, eSlabelecidos para

o respeclilJO ritula.

S 3£ Cada alividade, projelO e operar;ao especial idenli.ficara a jun(;rio e

a subjunr;ao ds quais se vinculam.

S 4£ As calegorias de programa(;rio de que lrala esla Lei serao

idenli.ficadas no projelo de lei orr;:amenldria por programas, alividades,

projelos ou operaq6es especiais, e respeclivos subritulos.

An. 4'? 0 orr;:amenlo discriminara a despesa por unidade

or<;omenldria, delalhada por calegoria de programa(;rio em seu menor

niuel, enlendida como lal 0 subritulo previslo no S 2!' do arligo anlerior,

com suas respeclivas dotaq6es, especi.fi=ndo a esfera orr;:amenldria, a

modalidade de aplica(;rio, 0 idenli.ficador de usa, e os grupos de

despesa conforme a seguir discriminados:

1 - pessoal e encargos sociais - 1;

II - juros e encargos da divida - 2;

m - outras despesas correnles - 3;

IV - inuestimenlos - 4;

V - inuers6es .financeiras, induidas quaisquer despesas referenles a

conslitui(;rio ou aumenlo de capital de empresas - 5; e

v1 - amorliza(;rio da divida - 6.
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Parrigrafo ünico. As unidades Or9Umen1ârias serâo agrupadas em

örgâos o�menlârios, entendidos como sendo 0 de maior nivel da

classificar;:â.o insliluciona1.

Art. � 0 Or9UmenlO compreenderâ a pmgramar;:â.o dos poderes

Execulivo e Legislalivo e dos fundos.

Art. 6!! A lei O�menlâria discriminarâ em calegorias de pmgramar;:â.o

especificas as dOlat;öeS deslinadas:

1 - âs at;öes descenlralizadas de saüde e assislência social;

II - ao pagamenlo de beneficios da previdência, para cada calegoria de

beneficio;

m - âs at;öes de alimenlar;:â.o escolar;

IV - â concessâo de subvent;öes econömicas e subsidios;

V - â parlicipar;:â.o em consliluir;:â.o ou aumenlo de capilal de empresas;

vl - ao pagamenlo de precalörios judiciârios;

VII - âs despesas com publicidade, pmpaganda e divulgar;:â.o oficial; e

VllI - ao cumprimenlo de Senlen9US judiciais lransiladas em julgado

consideradas de pequeno valor.

Art. 7!! 0 pmjelo de lei or9Umentâria que 0 Poder Execulivo

encaminharri à Câmara Municipal serri consliluido de:

1 - lexlo da lei;

II - quadms or9Umenlârios consolidados;

m - anexo discriminando a receila e a despesa na forma definida nesla

Lei;

IV - discriminar;:â.o da legislar;:â.o da receila e da despesa.

Parrigrafo ünico. Os quadms Or9Umen1ârios a que se refere 0 inciso II

desle arligo, incluindo os complemenlos referenciados no arl. 22, inciso

m, da Lei nJ2 4.320, de 17 de man;o de 1964, sâo os seguinles:

1 - evolur;:â.o da receila, segundo as calegorias econömicas e seu

desdobramenlo emfontes, discriminando cada imposlo e conlribuir;:â.o;

II - evolur;:â.o da despesa, segundo as calegorias econömicas;

m - resumo das receilas, por calegoria econömica;

IV - resumo das despesas, por calegoria econömica;

V - receila e despesa, segundo as calegorias econömicas, conforme 0

Anexo 1 da Lei n" 4.320, de 1964;

vl - receilas de acordo com a classificar;:â.o conslanle do Anexo m da

Lei nJ2 4.320, de 1964;

VII - despesas por örgâos;
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VIII - despesas segundo a func;âo, subfunr;:ăo, programa, e grupa de

despesa;

IX . programac;âo referente ă manutenc;âo e ao desenvalvimento do

ensino, nos termos do art. 212 da Constituic;âo, em nivel de 6rgăo,

detalhado par categoria de programac;âo;

X - despesas segundo os programas de govemo, detalhado por

atividades, projetos e operar;:6es especiais, com a identificac;âo das

metas, se for o caso, e unidades orr;:amentărias executoras.

Art. � Para efeito do dispasto no artigo anterior, o Poder Legislativa,

encaminhară, ate 30 (trinta) de agosto, sua proposta orr;:amentăria,

para fins de consolidac;âo do projeto de lei orr;:amentăria, obseroadas

as dispasir;:6es desta Lei.

CAPiTuwm

DAS DIRETRIZES PARA EIABORAcAo

Art. 9° A elaborac;âo do projeto, a aprovac;âo e a execuc;âo da lei

orr;:amentăria de 2004deverăo ser realizadas de modo a evidenciar a

transparencia da gestăo fiscal, obseroando-se o principio da

publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as

informar;:6es relativas a cada uma dessas etapas.

Parăgrafo unico. Serăo dilJUlgados na Intemet, ao menos:

1- pelo Poder Executiva:

a) as estimativas das receitas de que trata o art. 12, S 3!!, da Lei

Complementar � 101, de 2000;

b) a proposta de lei orr;:amentăria, inclusive em versăo simplificada,

seus anexos, a programac;âo constante do detalhamento das ar;:6es e

as informar;:6es complementares; e

c) a lei orr;:amentăria anual; e

II - pela Cămara Municipal, o Parecer Preliminar e o Parecer da

Comissăo, com seus anexos.

Art. 10. A propasta orr;:amentăria seră elaborada tendo seu valor

fixado, com base na previsâo da receita:

I - fomecida pelos 6rgăos competentes quanlO as transferencias legais

da Uniăo e do Estado;
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[] - projelada, no concemenle a lribulos e oulras receilas arrecadadas

diretamente pelo Municipio, considerando-se os efeilos de allerar;6es

na legislat;:O.o, varia9iio do indice de pre<;os, crescimenlo econ6mico ou

qualquer oulro falor relevanle e senio acompanhadas do

demonslralivo de evolu9iio nos tillimos lres anos, da projet;:O.o para os

dois seguinles e da melodologia de calculo e premissas ulilizadas.

S 1 ° Ndo serd admilida reeslimaliva de receila por parte do Poder

Legislalivo, salvo erro ou omissdo de ordem lecnica e legal.

S 2° As operor;6es de credito previslas ndo podenio superor 0 valor das

despesas de capilal conSlanles da Proposla On;:amenldria.

Art. 11. 0 monlanle das despesas .fixadas e da reserva de

conlingencia ndo serd superior ao das receitas eslimadas.

Art. 12. A manulen9iio de aliuidades incluidas denlro da compelencia

do Municipio, jd exislenles no seu lem16rio, bem como a conserva9iio e

recupero9iio de equipamentos e obros jd exislenles lenio prioridade

sobre ar;6es de expansdo e novas obras.

Art. 13. A conclusdo de projelos em fase de execut;:O.o pelo Municipio

lenio preferencia sobre novos projelos.

Art. 14. Na .fixat;:O.o da despesa deverdo ser observados os seguinles

limiles. minimos e mdximos.

1-as despesas com manulen9do e desenvoluimenlo do ensino ndo

serdo inferiores a 25% (uinle e cinco por cenlo) da receila eslimada

resullanle de impoS10S, incluidas as lransferencias oriundas de

imposlOS.

[] - as despesas com satide ndo serdo inferiores a 15 (quinze por cenlo)

do lolal da receila. conforme deJinido na emenda conslitucional nO

29/99.

m - as com pessoal do Poder Execulivo Municipal incluindo a

remunerat;:O.o de agenles polilicos, inalivos e pensionislas e os

encargos palronais ndo poderdo exceder a 54% (cinqiienla e qualro por

cenlo) da receila correnle liquida, se oulro inferior ndo lhe for aplicavel

nos lermos do arligo 71 da Lei Complemenlar 101 de 04 de maio de

2000.

N - as despesas com pessoal do Legislalivo Municipal inclusive a

remunerat;:O.o dos agenles polilicos, encargos palronais e provenlos de
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iпatividade е peпs6es пао serci sирепог а 6% (seis рог сепсо) da

receita correпte liqu.ida.

v - о Or9ameпto do Legislativo Мuпicipal deverci ser elaborado

coпsideraпdo-se as limilaq6es da Eтeпda Coпstitucioпal 25.

Ап. 15. Os recursos ordiпci.rios do Tesouro Мuпicipal someпte sercio

programados рат а геаlizaфо de despesas de capital depois de

ateпdidas as despesas сот pessoal е eпcargos sociais, servir;o da

divida е outras despesas de custeio adтiпistrativo е operacioпal.

Art. 1 б. Аleт da observdпcia das prioridades е metas jixadas пesta

Lei, а Lei Or9aтeпrci.ria е os seus credilos adicioпais someпte iпcluirdo

projelos пovos se estiverem adequadameпte coпtemplados os projetos

ет aпdameпto, salvo se existeпtes recursos especijicameпte

assegurados рага а ехесисд.о.

Art. 17. As despesas сот aq6es de expaпsд.o correspoпderdo as

prioridades especijicas iпdicadas по Апехо de Metas е Prioridades,

iпtegraпle desta Lei е ci dispoпibilidade de recursos.

Parcigrafo uпico. А Lei Оп;:атепсапа poderci сопСег аutоrizaфо рага а

abertura de creditos adicioпais е а realizacdo de operar;6es de credito

рог апtеciрафо da receila.

Ап. 18. As emeпdas apreseпtadas pelo Legislativo qие propoпham

аltеraфо da proposta orr;ameпtci.ria eпcamiпhada pelo Poder

Executivo, Ьет сото dos Projetos de Lei relativos а Credilos

Adicioпais, serdo apreseпtados па forтa е по пivel de delalhameпto

estabelecido рага а elaborar;д.o da и; Orсатепсапа.

Ап. 19. Sci.o пulas as emeпdas apreseпtadas ci Proposta

Orr;ameпtci.ria:

1 - qие пао sejam compativeis сот esta Lei;

П - qие пд.о iпdiquem os recursos пecessci.rios ет valor equivaleпte ci

despesa criada, admitidos apeпas os proveпieпtes de апulафо de

despesas. excluidas aquelas relativas cis dotar;6es de pessoal е seus

eпcargos е ао servir;o da diиida.

Art. 20. Poderdo ser apreseпtadas emeпdas relacioпadas сот а

correr;д.o de erros ou omiss6es ои relacioпadas а dispositivos do texlo

do Projeto de Lei.
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Art. 21. E vedada a inchJ.s6.o de dotGl;6es. na lei orr;:ament6.ria e em

seus creditos adicionais. a !itulo de 'auxilios' para entidades privadas.

ressalvadas as sem fins hJ.crativos e desde que sejam:

I - de atendimento direto e gratuito ao pl1blico e voltadas para o ensino

especial;

n - cadastradas junro ao Ministerio do Meio Ambiente. para

recebimento de recursos oriundos de programas ambientais. doados

por organismos intemacionais ou agencias govemamentais

estrangeiras;

m - voltadas para as ac;:ōes de sal1de e de atendimento direto e gratuito

ao pu.blico. prestadas por entidades sem fins lucrativos. e que estejam

registradas no Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS;

N - cons6rcios intermunicipais de sal1de. constituidos exchJ.sivamente

por enres pu.blicos. legalmente instituidos; ou

V - qualificadas como Organizar;xl.O da Sociedade Civil de Interesse

PUblico. de acordo com a Lei nQ 9.790. de 23 de man;o de 1999.

Art. 22. A execuc;:6.o do disposto no artigo anterior fica condicionada 6.

autorizac;:6.o especifica exigida pelo caput do art. 26 da Lei

Complementar nQ 101. de 2000.

Art. 23. A lei orr;:ament6.ria conterd reserva de contingencia.

constituida exclusivamente com recursos pr6prios. em montante

equivalente a. no minimo, um por cento da receita corrente liquida e se

destinard ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e

eventos fiscais imprevistos.

CAPiTuwrv

DAS DISPOSlc;OES RELA77VAS A DivmA PUBuCA

Art. 24. As despesas com a divida ser6.o incluidas. na lei e em seus

anexos, separadamente das demais despesas com o servil;Q da divida.

CAPiTuwv

DAS DISPOSlc;OES RELA77VAS As DESPESAS COJl
PESSOAL E ENCARGOS SOC1AIS

Art. 25. Os Poderes Executivo e Legislativo ter6.o como limites na

elaborac;:āo de suas propostas orc;:ament6.rias, para pessoal e encargos

sociais. observado o art. 71 da Lei Complementar nQ 101. de 2000, a

despesa da folha de pagamento projetada para o exercicio de 2004.

considerando os eventuais acrescimos legais, inclusive revis6.o geral

sem distinc;:6.o de indices a serem concedidos aos servidores pu.blicos,
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allernr;6es de planos de carreira e admiss6es para preenchimenlO de

cargos.

Art. 26. No exerClClO de 2004, observado o dispOSlO no art. 169 da

ConstilUù;:ao, somente poderd ser admitido servidores se:

1 - existirem cargos pUblicos vagos a preencher;

11 - hou ver vacancia, das cargos ocupados constantes tabela;

lli - houver prèvia dotaqao orc;amentdria su.ficiente para o atendimenlo

da despesa.; e

N - for observado O limite previsto no inciso lli do artigo 14.

Art. 27. Os projetos de lei sobre transformar;;ao de cargos, bem como

os relacionados a aumenlo de gastos com pessoal e encargos sociais,

no ambito do Poder Executivo, deverao ser acompanhados de

manifestar;6es da Secrelaria de Adminislrar;;ao e da Secrelaria de

Planejamenlo.

Art. 28. No exercicio de 2004, a realizaqao de servir;;o exrraordindrio,

quando a despesa houver exrrapolado novenla e cinco par cento das

limiles referidos nos incisos lli e N do art. 14 desta Lei, exceto no caso

previsto no art. 57, S 6e, inciso ll, da ConstilUiqao, somenle poderd

ocorrer quando destinada ao alendimento de relevantes inleresses

pUblicos que ensejam silUar;6es emergenciais de risco ou de prejuizo

para a sociedade.

Art. 29. O dispaslo no S Ig do art. 18 da Lei Complementar � 101, de

2000, aplica-se exc/usivamenle para .fins de calculo do limile da

despesa total com pessoal, independenlemenle da legalidade ou

validade das conlratos.

Pardgrafo unico. Nao se considera como substilUiqao de servidores

publicos, para efeito do caput, os conlratos de terceirizaqao relativos a

execuqao indireta de atividades que, simuitaneamenle:

1 - sejam acess6rias, inslrumenlais ou complementares aos assunlos

que constilUem area de competència legal do 6rgao ou entidade;

11 - nao sejam inerenles a categorias funcionais abrangidas par piano

de cargos do quadro de pessoal do 6rgao ou entidade, salvo expressa

dispasiqao legal em COnlrdrio, OU quando se tratar de cargo OU calegoria

exrinlOS, totais ou parcialmente.
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CAPiTuLo vn

nAS DISPOSlCOES SOBRE ALT.ERACOES NA LEGISL.ACÀO
TRlBUTÁRlA

Art. 30. A lei que conceda ou amplie incentivo ou benejicio de nalUreza

tributária só será aprovada ou editada se atendidas as exig{mcias do

art. 14 da Lei Complementar n£ 101, de 2000.

Parografo unico. Aplica-se à lei que conceda ou amplie incentivo ou

benejicio de nalUreza financeira as mesmas exigencias referidas no

caput, podendo a compensar;ào, altemativamente, dar-se mediante o

cancelamento, pelo mesmo periodo, de despesas em valor equivalente.

Art. 31. Na estimativa das receitas do projeto de lei on;:amentária

poderào ser considerados os efeitos de propostas de altera�s na

legislat;Xio tributária e das contribui�s que sejam objeto de projeto de

lei que esteja em tramitar;ào na camara Municipal.

Parágrafo unico. se estimada a receita, na forma deste artigo, no

projeto de lei on;amentária:

I - serdo identificadas as proposi�s de altera�s na legislat;Xio e

especijicada a receita adicional esperada, em decorrencia de cada

uma das propostas e seus dispositivos; e

I1 será apresentada programar;ào especial de despesas

condicionadas d aprovar;ào das respectivas altera�s na legislar;ào.

CAPiTuLo v111

nAS DISPOSlCOES GERAIS

Art. 32. A execur;ào on;:amentdria será efelUada mediante o principio

da responsabilidade da gestdo fiscal atraues de at;:óes planejadas e

transparentes que previnam riscos e corrijam desvios capazes de

afetar o equilibrio das contas publicas, mediante o cumprimento de

metas de resultado entre receitas e despesas e a obediencia a limites e

condi�s no que tange à renuncia de receita, gerar;ào de despesas

com pessoal, seguridade social e outras, divida consolidada, opera�s

de crèdito, inclusive por antecipar;ào de receita e inscrir;ào em restos a

pagar, normas estas constantes da Lei Complementar 101 de 04 de

maio de 2000.
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Ап. 33. Os Poderes Ехесисјuo е Legislatiuo deverao elaborar е

publicar аСе triпta dias ap6s а рubliсафо da Lei �тeтaпa de

2004, croпograтa апиаl de desembolso meпsal, рат 6rgao.

Art. 34. se по jiпal de cada bimestre јот verijicado а ocorreпcia de

desequilibrio епСте а тесејСа е а despesa qие passam сотртотесет а

situафо jiпaпceira do Мuпicipio, о Ехесисјuo е о Legislatiuo Мuпicipal

ртотоиетао, рат аСо рт6рпо е пos moпtaпtes пecessarios, пos 30

(triпta) dias subseqйeпtes, liтitафо de етрепћо е тоuiтетафо

jiпaпceira, seguпdo os criterios estabelecidos па Legislафо uigeпte е

пesta Lei.

Art. 35. Nao serao оЬјеСо de liтitафо as despesas relativas:

1 - ds оЬrigщ:оеs coпstitucioпais е legais do Muпicipio;

П - ао pagameпto do seruil;O da diuida pйblica juпdada iпclusive

parcelameпto de debitos.

ш - despesas jixas сот pessoal е eпcargos sociais eпquaпco о

Мuпicipio se тапсјиет пит раеатат de аСе 95% (поиепСа е ciпco рат

сето) do limite тtiriтo рата rеаlizaфо de dispeпdios сот pessoal

coпsCaпCe do artigo 20 da Lei Complemeпtar 1 01 de 04 de тaio de

2000.

IV - despesas uiпcиladas а ита deterтiпada јопСе de recиrso, cиjos

recursos ја estejam assegurados ои о respectiuo croпograтa de

iпgresso esteja seпdo пorтalmeпte execиtado.

Ап. 36. Ocorreпdo а suреrафо do раСатат de 95% (поиепса е ciпco

рот сепсо) do limite aplicavel ао Muпicipio рата as despesas сот

pessoal sao aplicaveis aos Poderes Ехесисјuo е Legislatiuo as vedщ:оеs

coпstaпtes do paragrajo uпico, iпciso 1 а V do Artigo 22 da Lei

Complemeпtar 1 О 1 de 04 de maio de 2000.

Art. 37. Ocorreпdo а пecessidade de se ејеtиат сопtепфо de

despesas рата о restabelecimeпto do equilibrio jiпaпceiro os cortes

serao aplicados, па seguiпte ordeт:

1 - пouos iпvestimeпtos а serem realizados сот recиrsos ordiпarios do

Tesouro Мuпicipal;

П - iпvestiтenros ет ехесифо d сота de recиrsos ordiпdrios ои

susteпtados рат јопсе de recurso especijico сијо croпograтa de

liЬеraфо пао esteja seпdo cиmprido;

Ш - despesas de тапutепфо de atiuidade, пао esseпcial

deseпuoluida сот recиrsos ordiпdrios;

IV - outras despesas а епсепо do Ехесисјuo Мuпicipal асе se acjпgiT о

eqиiliЬпо епСте receitas е despesas.
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Art. 38. Na ocorrencia da hip61ese cilada no artigo anlerior, hauendo a

omissdo do Poder Legislalivo quanlo a limilw;iio das despesas, o Poder

Execulivo romani as medidas necessdrias a eJelivac;ao dos cortes.

Art. 39. No decorrer do exercicio o Execulivo Jard, ale 30 (trinla) dias

ap6s o encerramenlO de cada bimeslre a publicac;ao do relalorio a que

se reJere o fi 3° do artigo 165 da Conslituic;ao Federal, nos moIdes do

preuislo no artigo 52 da lei Complemenlar 101 de 04 de maio de 2000,

respeilados os padr6es eSlabelecidos no fi 4° do artigo 55 da mesma

Lei.

Art. 40. O Relalorio de Gesldo Fiscal obedecendo aos preceilos do

artigo 54, fi 4° do artigo 55 e da alinea b, inciso Il do artigo 63, lodos

da Lei Complemenlar 101 de 04 de maio de 2000, serdo divulgados

ale lrinla dias ap6s o encerramenlo do semeSlre.

Art. 41. Fica aurorizado o Execulivo e o Legislalivo Municipal,

respeiladas as limilar;6es legais no concemenle a realizac;ao de

despesas com pessoal:

I - proceder a nomeac;ao de seruidores na medida das necessidades e

no limile das vagas criadas pela legislac;ao propria;

Il - inslituir ou allerar, medianle Lei deuidamenle apreciada pelo Poder

Legislalivo, o Plano de Cargos e Saldrios, assim como conceder

reajusle ou aumenlo de uencimenlo nos limiles das disponibilidades

jinanceiras do Municipio e de acordo com as normas legais especijicas.

Art. 42. Sdo uedados quaisquer procedimemos pelos ordenadores de

despesa que uiabilizem a execuc;ao de despesas sem comprovada e

sujicienle disponibilidade de dOlac;ao on;:amenldria.

Art. 43. se o projelO de lei orc;amenldria nao Jor sancionado pelo

PreJeilo ale 31 de dezembro de 2003, a programac;ao dele conslanle

podem ser execulada, enquanlo a respecliva Lei nao Joi sancionada,

ale o limile mensal de 1/12 (um doze avos) do lolal de cada dOlac;ao

na Jorma do eSlabelecido na proposla remelida d Cdmara Municipal.

PamgraJo unico. Considerar-se-<i anlecipac;ao de cn?dilo d conla da Lei

Orc;amenldria a ulilizac;ao dos recursos aUlorizada, nesle artigo.

Art. 44. As enlidades privadas benejiciadas com recursos ptiblicos a

qualquer titulo submeler-se-<io d jiscalizac;ao do Poder concedenle com

a jinalidade de uerijicar o cumprimenlO de melas e objelivos para os

quais receberam os recursos.
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Art. 45. Esta Lei entra em uigar na data de sua publi=«ia.

Art. 46. Revogam-se as disposù;óes em contrária.

Gabinete da Prefeìta Municipal da Municipia de Mercedes.

Estada da Paraná, 02 de jul1w de 2003.

�dderPREF CIPAL
/CelsoHamm
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