
------

Prefeitura do Município de Mercedes
Estado do Paraná

LEI N°;

DATA:

SUMULA:

437/2005.

16 DE JUNHO DE 2005.

DISPÕE SOBRE AS DIRE.

TRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DO MUNiCípIO DE MERCE

DES, PARA O EXERCíCIO

FINACEIRO DE 2006, E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara de Vereadores do Município de Mercedes, Estado do Paraná,

aprovou e eu Prefeito sanciono a seguinte:

LEI

CAPíTULO I

Das Diretrizes Gerais

Art. 1° Esta Lei estabelece diretrizes para a elaboraçõo do Orçamento-Programa

do Município de Mercedes, para o exercício financeiro de 2006.

Art. 2° Ficam estabelecidas nos termos desta Lei as Diretrizes Gera:s e as

Especificas para a elaboração e execução da Lei Orçamf'ntária do Municipio de

Mercedes, para o exercício financeiro de 2006, de conformidade com os princípios

estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual no que couber,

na Lei Federal n°. 4.320, de 17 de março de 1964. na Lei Complementar nO. 101,

de 04 de Maio de 2000 e na Lei Orgânica do Município.

Art. 3° A Proposta Orçamentária. que não conterá dispositivo estranho à previsão

da receita e à fixação da despesa, face à Constituição Federal e à Lei de

Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento permanente,

de descentralização e de participação comunitária.

Art. 4° As obras iniciadas sob a responsabilidade do Município, terão prioridade na

alocação dos recursos até sua conclusão.
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Art. 5° A Lei Or�mentaria bem como suas alterac;:oes naD destinarao recursos

para execuyao direla, pela Adminislrayao Pliblica Municipal de Projelos e

atividades tipicas das Administrac;:Oes Publicas Federais e Estaduais, ressalvando

se aquelas autorizadas especificamente por Lei.

CAPiTULO 11

Das Prioridades e Metas da Administra�ao Publica Municipal

Art. 6° Tendo como abjetivo a melhoria da qualidade de vida do cidadao, 0

Municipio de Mercedes estabelece as seguintes prioridades, que nortearao a

elaborayao do Oryamento Anual:

I - implementar politicas de inclusao social;

IJ - desenvolver modelo de administrac;:ao publica eficiente e democrtltica, com

austeridade na gestao dos recursos publicos;

111 - modernizac;:ao na a((30 governamental;

IV - promover 0 desenvalvimenta ecanomica sustentavel.

Art. 7° Em cansanancia cam 0 art. 165, 3 2°. da Canstitui�a Federal, as

priaridades e metas da Administraty3a Publica Municipal para 0 exercicia

financeiro de 2006 saa as especificadas no Anexa I que integra esta Lei, as quais

teraa preced�ncia na alacactAa de recursas na Lei Orctamentaria, naa se

canstituinda. tadavia, em Iimite a programactaa das despesas.

CAPiTULO 111

Da Estrutura das Diretrizes On;amentiuias

Art. 8° As Diretrizes Orctamentarias para 0 exercicia de 2006, compreendem a

seguinte estrutura:

I - das Diretrizes Gerais;

11 - das Priaridades e Metas da Administra9tta Publica Municipal;

111 - da Estrutura das Diretrizes Orctamentarias;

IV - das Receitas;

V - das Despesas;

VI - das Despesas cam Pessaal;

VII - da Geslao Patrimonial;

VIII - das Melas Fiscais;

IX - dos Riscos Fiscais;
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X - do Or93mento da Administra9ao Direta;

XI - das Disposic;6es Gerais e Finais.

Art. 90 Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - Programa. 0 instrumento de organiza�o da a9aO governamental, visando à

concretiza�o dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores

estabelecidos no Plano Plulianual;

11 - Atividade, um instrumento de programa9ào para alcanyar 0 objetivo de um

programa, envolvendo um conjunto de operac;Oes que 5e realizam de modo

continuo e permanente, das quais resulta um produto necessario à manutenc;âo

da A�o de Governo;

111 - Projeto, um instrumento de programa9ào para alcan93r 0 objetivo de um

programa envolvendo um conjunto de operac;òes, limitadas no tempo. das quais

resulta um produto que concorre para a expansào ou aperfeic;oamento da Ac;:ào de

Governo;

JV - Opera�ao Especial, as despesas que nào contribuem para a manutenyao das

Ay6es de Governo das quais nào resultam um produto e nao geram

contraprestayâo direta sob a forma de bens e serviyos.

� 1 ° Cada programa identificara as ar;6es necessarias para atingir os seus

objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operar;Oes espeClalS,

especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades

oryamentarias responsaveis pela realizar;ào da ar;ào.

9 2° As atividades e projetos serào dispostos de modo a especificar a localizayao

fisica integral ou parcial dos programas de governo.

9 3° Cada atividade, projeto e opera9ào especial identificara a funyâo, subfunyao e

programas às quais se vinculam.

9 4° As categorias de programac;ào de que trata esta Lei serào identificadas no

projeto de Lei do Orc;:amento por programas, projetos e operayöes especiais,

sendo identificados atravès da aplicac;ào programada.

Art. 10. 0 Orc;amento discriminarâ a despesa por unidade orc;amentâria, em

conformidade com a Lei Federal n° 4.320/64, e as Portarias dela decorrentes,

delalhada por calegoria de programa9ào. com suas respectivas dotal'oes.

especificando a esfera orc;amentâria, as categorias econâmicas, 05 grupos de

natureza da despesa e das modalidades de aplicac;ào:
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I - As categorias econOmicas serao assim detalhadas:

a) Despesas Correntes; e

b) Despesas de Capital.

II - Nas grupos de natureza da despesa sera observado o seguinte detalhamento:

a) pessoal e encargos sociais;

b) juros e encargos da divida;

e) autras despesas correntes;

d) investimentos;

e) inversOes financeiras, e

f) amortiza<;ăo da dlvida.

9 10 Compreendem as Despesas Correntes aquelas destinadas el manutem;ăo e

30 funcionamento do servi'to publica em geral.

� 2° Compreendem as Despesas de Capital as destinadas a aquisi<;ăo ou a

constitui<;ăo de bens de capital que contribuirăo para a produ9ao ou gera9ăo de

novos bens ou serviţos e que, integrarăo o patrimânio publica, inelusive os bens

de usa eomum do pava que năo săa demonstrados ou evidenciados no balanţa

patrimonial.

9 3° A classificaţăo econOmica, que identifica o objeto imediata de cada despesa

e proparciona o controle contabil dos gastos, abrange. ainda. a ciassifica9ăo por

elementos, conforme determinado no artigo 13 e no Anexo n° 4 da Lei Federal n°
4.320/64 e altera90es posteriores.

Art. 11. O On;amento Fiscal e o de Investimento compreendera a programa�o

dos Poderes Legislativo e Executiva do Municipio e seus 6rgăos. instituidos e

mantidos pela Administraţăo Publica Municipal.

Art. 12. A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Or9amentaria contera:

I • os poderes e 6rgaos que integrarăo a Proposta Orc;amentaria, de forma a

atender os principios da unidade e universalidade;

II - a origem das fontes de recursos que financiara o orc;amento;

III. a demonstra9ăo da distribui9ăo despesa aos orgăos e unidades que cornpoem

a Proposta Oryamentaria;

--
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IV - a demonstra�ao da previsao da despesa por funcao de governo;

V • a demonstracao da previsao da despesa por categoria econ6mica e por

nalureza;

VI - a demonstray30 da previsao de gasto com pessoal conforme disposlo nos

artigos 18, 1 9 e 20 da Lei Complementar nO 10112000;

VIII - a demonstra9ao do Or9amento de Capital de forma demonstrar a regra ouro,

confonne artigo 12, !l 2° da Lei Complementar nO 10112000.

I Art. 13. A Proposta Or9amentaria do Municipio. consolidando todos os seus

poderes e 6rgaos, incluindo 0 oryamento fiscal e da seguridade social, compor-se

a de:

1 - mensagem;

11 - Projeto de Lei Or9amentaria;

III. tabelas explicativas da receita e despesas;

IV - sumario geral da receita por fontes e das despesas por funy6es de governo;

V - quadro demanstrativo da receita e despesa, por categorias econ6micas;

VI - Legisla9ao da Receita;

VIl - anexo da Renuncia de Receita;

VIII - quadros das dota9i\es por 6rgaos do governo e da administra9ao. na forma

dos anexos 6 a 9 da Lei 4.320/64;

IX - descricao sucinta da competencia de cada unidade administrativa e respectiva

legisla9ao pertinente.

Art. 14.0 Orlyamento Geral do Municipio abrangera:

1- Administra9ilo Direta;

a)Poder Legislativo

b)Poder Executivo

1 - Unidades da Administra930 direta

2 - Fundo Municipal dos Direitos da Crian9a e do Adolescente

3 - Fundo Municipal de Saude

4 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Paragrafo Unico. A estrutura do Oryamento Anual obedecera a estrutura

organizacional vigente a epoca de seu encaminhamento, adequando-se as

altera96es previslas para 0 pr6ximo exercicio.
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Art. 15. Na оlаЬо,а9ЭО da P,oposla O'93montaria, а. roceita5 е de5pe5a5 5е,ао

orc;:adas segundo as disроsi'fбеs desta Lei, podendo ainda ser corrigidas, 5е

necessario, duгante а execu�o orfYamentaria, сот base па vагiщ:ао do IGPM,

apurada по pe'iodo comp,eendido enl'e l' de Ag0510 а 31 de Dezemb,o de 2005,

atгaves de ato pr6prio do Poder Executivo.

cAPirULO IV

Das Receitas

Ап. 16. Na estimativa das receitas observaгa as normas tecnicas е legais,

considerara 05 efeitos das аltеГЗ'fоеs па legislac;:ao, da vaгiac;:ao do indice de

pre9Qs, do crescimento есопбmiсо ои de outro fator relevante е sera

acompanhada de demonstгativDs de sua evoluc;ao nos exercicios de 2002. 2003 е

2004, da Proje9ao ра'а 05 exercici05 de 2005 е 2006, е da melodologia de calculo

е premissas utШzаdаs.

Рап!йgгаfо Unico - А concessao de beneficios fiscais de carater geral serao

considerados па previsao da Receita Or-;:amentaria de forma а assegurar о

cumprimento das metas fiscais previstas рага о exercicio.

Art. 17. No P,ojeto de Lei O'9amenla,ia, о montante p,evi510 ра,а а5 ,eceilas de

орега-;:беs de credito пао podera ser superior aos das despesas de capital.

Art. 18. О Pode' Execulivo aperfei90a,a а aplica9ao da lеgi5lа9ЭО l,iЬutаг;а,

objetivando promover а justiya fiscal do Municipio е assegurar о cumprimento das

metas fiscais.

cAPiruLo V

Das Despesas

Ап. 19. А ргеvi5э.о da despe5a sera orryada segundo 05 pre-;:os е custos corrente5,

vigentes ет 1 о de Ag05to de 2005, е sera compativel сот as prioridades е metas

previstas па presente Lei, ет especial о estabelecido по Апехо 1, da5 Metas

Fiscais.

Ап. 20. 05 criteri05 рага distгiЬuiуэ.о d05 recursos рага 05 6rgaos е 05 podere5 do

municipio obedecerao priorilariamenle а5 de5pesas com pe550al е 50U5 encarg05

sociai5, 5ervi-;:o5 da divida, outras despesa5 de custeio administrativos operacional
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e precat6rios judiciais, ap6s poderāo ser programados recursos ordinarios para

alender despesas de eapital.

Paragrafo LJnico. A Previsāo Onyamentaria nāo contera dota�ao destinada a
investimentos em obras novas nao inclufdas no PPA - Plano Plurianual, excluidas

as obras de conservayāo e adapt3<;āo de bens im6veis pertencentes ao

Patrim6nio Pl.iblico Municipal.

Art. 21. As despesas correntes derivadas de leis ou aiDS administrativos, Que

fixem para o Municipio a obrig3<;āo legal de sua execuyāo, por um periodo

superior a dois exercicios deverāo:

I - eslar acompanhada de estimativa do impacto orl(amentario nos exerdcios de

2006, 2007 e 2008 e das premissas e melodologia de ealeulo utilizado;

II - deelara,ao do ordenador da despesa de que o aumenlo tem adequa,ao

or<;amentaria e financeira com a Lei Or�mentaria Anual, tenha compatibilidade

com o Plano Plurianual e com esta Lei.

Paragrafo Unico. Sera considerado aumento de despesa a prorroga�ao daquela

criada por prazo determinado, que ultrapasse um periodo superior a dois

exercicios.

Art. 22. Para eteilo de eumprimenlo ao disposlo no !i 3' do artigo 16 da Lei

Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, sera considerada irrelevante a

despesa enquadravel no artigo 24, ineisos I e II da Lei 8.666/93.

CAPiTULO VI

Oa Oespesa Com Pessoal

Art. 23. A Administra�o Oireta obedecera rigorosamente os limites estabelecidos

para as despesas com pessoal, e as seguintes condi�6es:

I - caso a despesa com pessoal ultrapasse o limite prudencial, ou seja, o

percentual de 95% (noventa e cinco por cento) do limite correspondente a cada

Poder, ate que comprove o retomo nos relat6rios fiscais do quadrimestre seguinte,

ficam proibidos os seguintes atos:

a} conceder qualquer tipo de vantagens que aumente a despesa;

b) eoneeder gralifica,ao a qualquer lilulo;

--
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e) aumento salanal, salvo se for em decorrencia de senten9a judicial, de lei cu

contralo, ressalvada a revisào geral anual;

d) eriar oorgo. emprego ou lunl'3o;

e) alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

f} preeneher eargo pùblieo;

g) admitir cu contralar pessoal a qualquer litulo, ressalvada para repor servidores

que se aposentarem cu falecerem das areas de educac;:ao. saùde e de utilidade

pùbliea;

h) eontratar horas extras;

i) conceder promoc;:6es e os avanc;:os previstos no pIano de carreira.

II - se a despesa total com pessoal de cada Poder ultrapassar os Iimites maximos

definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejufzo das medidas previslas

no Inciso I deste artigo, o excedente lera qua ser eliminado nos dois quadrimestre

seguintes, sendo pelo menos um ten;o no primeiro, adotando-se, entre outras, as

seguintes providèncias:

a) redu�ào em pelo menos vinte par cento das despesas com cargos em comissào

e lunl'3o de eonfian9a;

b) exonera�ào das servidores nào estaveis;

c) perda de cargo de servidor estavel, nos termos e condi�6es estabelecidas na

Constitui9ao Federal.

Art. 24. Os Poderes Legislativa e Executivo sào autorizados a conceder vantagens

cu aumento de remunera�ào, a criar;:ào de cargcs e funr;:oes ou alterayào de

estrutura de carreira, a admissào de pessoal a qualquer titulo, condicionado as

seguintes exigencias:

I - comprovayào de que a despesa com pessoal nào esteja extrapolando limite de

alerta, ou seja, o percentual de 90% (noventa par cento) das limites para cada

poder, estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal;

II - declarar;:ào expressa do ordenador de despesa de cada poder, que a proje�o

da despesa ao longo das 12 (doze) meses nao ultrapassara percentual de que

trata o inciso anterior;

111 - demonstrativo da estimativa do impaeto na previsào orc;amentaria nos

exercicios de 2006. 2007 e 2008, e a origem das reeursos para o custeio da

despesa;

IV - se houver prèvia dotacao suficiente para atender às proje9òes de despesa de

pessoal e aos acrescimos dela decorrentes.

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - FoneJFax (45) 3256-1241 - CEP 85.998-000 - Mercedes. Pro

E-mail: mercedes@mlmet.com.br- cnpj 95.719.37310001-23



-------------

Prefeitura do Municipio de Mercedes
Estado do Paraná

Lei nO 437/2005 - IIs IX

Parágrafo Unico. Exclui-se das exigèncias estabelecidas neste artigo, a despesa
obrigat6ria de caráter continuado decorrente da revisao geral dos servidores,

prevista no Artigo 37, X, da Constitui�o Federal, que tem por finalidade a

recompositr30 do poder aquisitivo dos vencimentos defasados em razào da

inna,ao, nos termos do Artigo 17, 96° da Lei de Responsabilidade Fiscal, cuja

autoriza�o será estabelecida em lei especifica.

Art. 25. Os Poderes Legislativo e Executivo sac autorizados a promover as

alterat;óes e adequa�{)es na legislayào de pessoal e nas estruturas dos quadros

de pessoal, com objetivo de modernizar e conferir maior eficiència e eficácia nas

a�oes institucionais e na presta�ao de servit;:os publicos, desde que observado o

que dispóe o Artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

cAPirULO VII

Da Gestáo Patrimonial

Art. 26. As disponibilidades de caixa do Municipio serao obrigaloriamente

depositadas em instituic;:oes financeiras oficiais.

Art. 27. O produto de alienac;:ao de bens e direitos que integram o Património

Municipal deverá ser aplicado obrigatoriamente em despesas de capital, de forma

a preservar o Património Publico.

Art. 28. Em atendimento ao Paragralo Unico do Artigo 45 da Lei Complementar nO

10112000, os projetos em andamento por ocasiao do encaminhamento desta LDO

estc10 especificados no Relatório contido no Anexo IV desta Lei.

CAP(rULO VIII

Das Metas Fiscais

Art. 29. Nos termos dos 99 1° e 2° do Artigo 4° da Lei Complementar nO 101, de 04

de Maio de 2000, fica estabelecido no Anexo II da presente Lei, as Metas Fiscais

para o exercicio financeiro de 2006, no sentido de alcanc;:ar o superávit primário e

de resultado nominal, necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira do

Municlpio.

9 10 O Anexo II que compreende as Metas Fiscais, conterá:

I - Adendo 1: Demonstrativo contendo os valores correntes e constantes relativas

ás receitas, despesas e resultado primário;
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11 - Adendo 2: Oemonstrativo contendo 05 valores correntes е constantes relativas
ао resultado потјпаl е monlante da divida pubIica;

111 - Adendo З: Demonstrativo de avalia�o do cumprimenta das metas relativas ао
апо anterioг;

IV - Adendo 4: Demonstrativo das metas anuais, instrufdo сот mеmбгiа е

metodalogia de calculo que justifiquem 05 resultados pretendidos, comparando-as

сот as fixadas поs tres exercicios anteгiores:

V - Adendo 5: Demonstrativo da еvоlш;:�о do раtгimБПiа liquido:

VI - Adendo 6: Dеmопstгэс;оеs da аvаliэс;зо da situзс;ао financeira е atual do

Fundo Previdenciario Рг6ргјо;

VI - Adendo 7: Demonstrativo da estimativa е compensac;ao da renuncia de

receita;

VII - Adendo 8: Demanstrativa da margem de ехрапsзо das despesas obrigat6rias

de carater continuado.

э 20 Os valares das Metas Fiscais ет апехо devem ser vistos сота indicativo,

рага tanto, (јсат admitidas variar;:6es de forma а acomodar а trajet6ria que as

dеtеП11iпеm, ate о епујо do Projeto da Lei Or<;amentaria para 2006.

э ЗО Ap6s а аргоvа4fЗО legislativa da Previsao Or4famentaria, о Апехо 11 que trata

das metas fiscais podera ser reformulado, objetivando adequar as altera4fDes

advindas de mudanc;as па legislar;:ao tributaria, (јпапсејга е or4famentaria que

venham а ser promovidas pelo Governo Federal по decorrer do ехегсјсјо. ou

resultantes do comportamento da есопотЈа nacional, sem prejulzo das metas

estabelecidas.

Ап. ЗА. О Poder Executivo demonstrara, ет аudiёпсiа pubIica perante а

Сотissзо Permanente de Financ;as е Orc;amento do Poder Legislativo Municipal,

ate о final dos meses de тајо е setembro de 2006 е по mёs de Fevereiro de

2007, а avaliac;ao ет relat6rios quadrimestrais das metas fiscais estabelecidas е

executadas.

Art. 31. Caso seja necessaria а limita«i!o de empenho das dota9Ces orpmentarias

е da тоviтепtа4fЗО financeira рага cumprimento ао disposto по ar1igo 90 da Lei

Complementar 101, de 04 de тајо de 2000, sera fixado ет ato proprio os limites

de empenho nos percentuais е montantes estabelecidos para cada Unidade,

excluidas as despesas que constituem obrigacao constitucional QU legal de

------�
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execu�o e de forma proporcional a participa�o dos Poderes no total das

dota�es iniciais constantes da Lei Orl"'mentaria de 2006.

Paragrafa Unico. No casa de restabelecimento da receita prevista ou do
cumprimento das metas fiscais, a execU9aO retornara a normalidade.

cAPirULO IX

Dos Riscos Fiscals

Art. 32. Para efeito do disposto no inciso III do artigo 5° da Lei Complementar nO

101, de 04 de Maio de 2000, a Lei Or9amentaria contera Reserva de Conting�ncia

no minimo, 1 % (um por cenio) da Receita Corrente Llquida, para atender passivQs

contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Paragrafo unico. Caso nao ocorram os passivQs contingentes e riscos fiscais,

citados no Caput deste al1i90, ate o decimo mes do exercicio de 2006, a tatalidade

dos recursos da Reserva de Contingemcia podera ser utilizada como fante de

recurso para abertura de Creditos Adicionais SupJementares.

cAPirULO X

Do On;amento da Administrac;ao Oireta

Art. 33. O Poder Executivo, tendo em vista a capacidade financeira do Municipio,

procedera a sele930 das prioridades e metas estabelecidas nesta Lei, a serem

incluidas no Projeto de Lei do Oryamento Anual, podendo, se necessario, incluir

programas nao previstos, desde que financiados com recursos de outras esferas

de governo e entidades internas e externas.

Paragrafo unico. O Poder executivo podera adequar, atraves de decreto, a

especificidade das metas constantes do Anexo I.

Art. 34. O total da despesa da Camara Municipal nao podera ultrapassar os limites

do Artigo 29-A, da Constitui9ao Federal, com a reda900 dada pela Emenda

Constitucional nO 25.

Paragrafo Dnico. Os repasses do Poder Executivo a Camara Municipal, para as

despesas com pessoal e 5ubsidio dos Vereadores, sera em consonancia com os

dispositivos da Lei Complementar nO. 101 e da Emenda Constitucional n' 25.
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Art. 35. 0 Municipio apiicará 25% (vinle e cinco por cenlo) da receila resultanle de

impostos, compreendida a proveniente de transferéncias, conforme dispòe 0

Artigo 212 da Constitui�o Federal, na Manuten�ao e Oesenvolvimento da Ensino.

Parágrafo Único. Dos recursos provenientes da Fundo de Manuten�ao e

Desenvolvimento da Ensino Fundamental e Valorizac;áo da Magistério - FUNDEF,

60% (sessenla por cenlo) deveráo ser apiicados na remunera9áo dos

profissionais que atuam no magistério, em efetivD exercicio de suas atividades no

ensino fundamental público, conforme estabelece a Emenda Constitucional 0°

14/1996.

Art. 36. Nas ac;6es e servicos públicos de saúde. 0 Município aplicará no mlnimo 0

percentual de 15% (quinze por cento) da receita resultante de impostos, com a

reda9áo dada pela Emenda Conslitucional n'. 29, de 13 de Setembro de 2000, em

conformidade com as orientac;:óes aprovadas pela Resolu'ttío nO. 322, de 08 de

maio de 2003, do Conseiho Nacionai de Saúde.

� 10 - Os recursos transferidos pelo Ministério da Saúde para 0 custeio da Sistema

Ùnico de Saúde - SUS, para 0 desenvoivimenlo das a9òes e servi90s públicos de

saúde naa integram 0 cálculo de que trata este artigo.

� 2' - Os programas integranles do Sistema Ùnico de Saúde - SUS, financiados
com recursos da Ministério da Saúde, compreendidos 0 PSF - Programa Saúde da

Família, PACS - Programa Agentes Comunitarios de Saúde, Programa de

Controle de Doem;as

Transmissíveis (Oen9ue), e outros que venham a ser criados peta Ministério da

Saúde, poderào ser executados através de enlidade jurídica de direito privado

sem fins lucrativos e qualificada come Organizal(áo da Sociedade Civil de

Interesse Público - OSCIP, nos termos e condic;:Oes estabelecidas pela Lei

Federal n' 9.790, de 23 de Mar90 de 1999.

Art. 37. 0 Pader Executivo é autorizado a celebrar convénios, acordos, ajustes ou

congéneres. conforme legisla�ao pertinente. objetivando contribuir para 0 custeio

de despesas de competéncia de outros entes da Federa�o, desde que haja

interesse do Município ou alguma forma de ressarcimento.

Art. 38. 0 Município podera, mediante prévia autoriza�o Legislativa, conceder

ajuda financeira a titulo de �subven�Oes sociais., a entidades privadas sem fins

lucrativos. de atividades de natureza continuada, que preencham as seguintes

condi�6es:

-
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I - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de

assisténcia social, saúde, educa�äo ou cultura ou associattäo comercial.

II - estejam cadastradas no ConseIho Municipal de Assisténcia Social.

9 1° Para habilitar-se ao recebimento de subventtóes sociais, a entidade privada

sem fins fucrativos deverá apresentar declarattäo de funcionamento regular no

último exercício e comprovantes de regularidade do mandata de sua diretoria.

S 2° As enlidades beneficiadas nos termos deste artigo prestar;�o contas ao Poder

Executivo, dos recursos recebidos, ficando proibido novo repasse casa tenha

presta9äo de contas pendente.

9 3° As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a qualquer título,

submeter.se-áo a fiscalizac;áo do poder concedente, com a finalidade de verificar

o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

� 4° Os repasses e recursos seräo efetivados mediante convénio conforme

delermina o artigo 116 e parágrafos da Lei Federal n' 8.666, de 21 de Junho de

1993.

� 5° Excetuam-se do disposto nos incisos I, e II deste artigo as Associac;:óes de

Pais eMestres - APMs das Escolas Municipais, e outras Associac;:Oes

representativas de classes que venham prestar selVic;os ao Municipio, caso ern

que será firmado Termo de Cooperac;äo Técnica Financeira.

Art. 39. Nos termos dos artigos 7', 42 e 43, da Lei Federal n' 4.320/64, fica o

Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, para o

exercicio de 2006, até o limite que será determinado na Lei Orc;amentária Anual.

Parágrafo único. A autorizac;:áo de que trata o caput deste artigo, será extensiva

as dotac;:ôes orc;amentárias consignadas ao Poder Legislativo.

Art. 40. A Assessoria Juridica do Municipio encaminhará a Secretaria de

Planejamento, Administrac;äo e Financ;as até 30 de Julho do corrente ano, a

relac;äo dos débitos decorrentes de precat6rios judiciários a serem incluidos na

Proposta Orc;:amentária de 2006 devidamente atualizados, conforme determinado

pelo art. 100, 9 l', da Constilui9ä0 Federal, especificando:

I - número e data do ajuizamento da ac;:äo originária;

II - número do precalório;

III - lipa da causa jurgada;

IV - dala da aulua9äo do precalório;

=
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v - name do beneficiario;

VI - valor do precat6rio a ser paga;

VII - data do transito em julgada; e

VIII - numero da vara au comarea de origem.

CAPiruLO XI

Das Disposi�oes Gerais e Finais

Art. 41. Sao vedados quaisquer procedimentos pelas ordenadores de despesa.

sem que exista dola9aO or9amenlaria, erecursas financeiros previslos na

programacao de desembolso. e a inscri�o de Restos a Pagar estara limitada aa

montante das disponibilidades de caixa.

Paragrafo unico. A contabilidade registrara os alos e fatos relativQs a Gestao

Or9amentario-Financeira, efetivamente ocorridos, sem prejuizQ das

responsabilidades e providemcias derivadas da inobservancia do caput deste

artigo.

Art. 42. A Proposta Or�amentaria do Poder Legislativo sera elaborada pela

Camara Municipal e encaminhada ao Executivo Municipal ate a data de 31 de

Julho de 2005, para comper o Prejeto de Lei do Orc;:amento Geral do Municipio,

nos termos da legislac;:ao pertinente e no limite estabelecido pela Emenda

Conslitucional n'. 25, de 14 de Fevereiro de 2000.

Art. 43. A Proposta do Orc;:amento Geral do Municipio sera encaminhada pelo

Poder Executivo aa Poder Legislalivo ate a data de 31 de Agosto de 2005, para

ser apreciada edeliberada nos termos da legislac;:ao em vigor, devendo ser

devolvida para san�ao ate 15 de Dezembro de 2005.

Paragrafo Unico. As emendas ao Prejeto de Lei do Orc;:amento somente podem

ser aprevadas casa;

I - sejam compativeis com o Plano Plurianual e com as disposic;:oes desta Lei,

inclusive com o Anexo de Metas Fiscais;

II - estejam em consonancia com a Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial a

capacidade orc;:amentaria e financeira do Municipio;

III - sejam relacianadas com a corre�ao de erros au omiss6es.

--
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Art. 44. Ate trinta dias ap6s a publicayao da Lei Oryamentaria, o Poder Executivo

tomara as seguintes providencias:

I - estabelecera a programac;ao financeira e o cronograma de execu�o mensal de

desembolso, nos termos do Artigo 8° da Lei de Responsabilidade Fiscal;

II - desdobrara em metas bimestrais de arrecadaty30 as receitas previstas no

Oryamento Anual, e demais exigemcias estabelecidas no Artigo 13 da Lei de

Responsabilldade Fiscal;

III - determinara o desdobramento da Oespesa Oryamentaria, de forma

estabelecer o QOD - Quadro de Detalhamento da Despesa Oryamentaria.

Art. 45. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicatyao. revogadas as

disposiyoes em contrario.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Mercedes, Estado do Parana, aos 16 dias do

mes de junho de 2005.

Vilson Schwantes
PREFEITO OO MUNICiplO OE MERCEOES
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