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A Câmara de Vereadores do Município de Mercedes, Estado do

Paraná, aprovou e eu, Prefeito sanciono a seguinte:

L E I

CAPiTULO I

Das Diretrizes Gerais

Art. 10 Esta Lei estabelece diretrizes para a elaboração do Orçamento

Programa do Município de Mercedes, para o exercício financeiro de 2007.

Art. 2° Ficam estabelecidas nos tennos desta Lei as Diretrizes Gerais e as

Específicas para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município

de Mercedes, para o exercício financeiro de 2007, de confonnidade com os

principios estabelecidos na Constituição Federal, TlQ 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 nâo conterá dispositivo estranho à

previsão da receita e à frxação da despesa, face à Constituição Federal e à

Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo de planejamento

pennanente, de descentralização e de participação comunitâria.

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

prioridade na alocação dos recursos até sua conclusão.

Art. 5° A Lei Orçamentária bem como suas alterações não destinarão

recursos para execução direta, pela Administração Pública Municipal de

Projetos e atividades típicas das Administrações Públicas Federois e

Estaduais. ressalvando-se aquelas autorizadas especificamente por Lei.

- -
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CAPJTULO 11

Das Prioridades e Metas da AdministrafO:O PUblica Municipal

An. 6° Tendo como objeliuo a melhoria da qualidade de uida do cidadcio, 0

Munidpio de Mercedes estabelece as seguintes prioridades, que nortearao a

elaboracoo do Orr;amento Anual:

J - implementar politicas de inclusao social;

J] - desenuoluer modelo de administra«zo pr1blica eJiciente e democrcitica.

com austeridade na gestao dos recursos publicos;

IJJ - modemizar a acao govemamental;

W - promover 0 desenvolvimento econ6mico sustentauel.

Art. 7° Em consondncia com 0 art. 165, S 2°, da Constitui9ClO Federal, as

prioridades e metas da Administra(:ao Pti.blicQ Municipal para 0 exerdcio

financeiro de 2007 saa as especijicadas no Anexo 1 que integra esta Lei, as

quais terao precedencia na alocat;ao de recursos na Lei Ort;ament6ria, nao

se constituindo, lodavia, em limite d prograrnat;ao das despesas.

CAPJTULO III

Da Estrotura das Diretrizes Or�amentarias

Art. 8° As Diretrizes Ort;ament6rias para 0 exercicio de 2007, compreendem

a seguinte estro.tura:

J - das Diretrizes Gerais;

JJ - das Prioridades e Metas da Administra�o Ptiblica Municipal;

JJJ - da Estro.tura das Diretrizes Ort;amentc:irias;

IV - das Receitas;

V - das Despesas;

vl - das Despesas com Pessoal;

VlI. da Gestao Patrimonial;

VlII - das Metas Fiscais;

JX • dos Riscos Fiscais;

X - do Ort;amento da Administrat;ao Direla;

XI - das Disposit;e3es Gerais e Finais.

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

- -
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J - Programa, 0 instrumento de organizat;ào da a�o govemamental, visando

à concretizat;ào dos objetivos pretendidos, sendo mensumdo por indicadores

estabelecidos no Plano Plurianual;

IJ - Atiuidade, um instrumento de programat;âo pam alcant;ar 0 objetiuo de

wn programa, envolvendo um conjunto de operm;öes que se realizam de

modo continuo e pennanente, das quais resulla wn produto necessario à

manutent;ào da A(:'C10 de Govemo;

JlJ - Projeto, um instn.unento de programat;ào para alcant;ar 0 objetivo de

um programa envolvendo um conjunto de operQ(;öes, limitadas no tempo,

das quais resulta um produto que concorre para a expansào ou

aperfeit;oamento da At;do de Govemo;

N - Opera9Üo Especial, as despesas que ndo contribuem para a

manuten{'âo das A{'òes de Govemo das quais nâo resultam um produto e

nâo geram contrapresta{'âo direta sob a forma de bens e servit;os.

� 1 ° Cada programa identificara as a{'Òes necessarias para atingir os seus

objetivos, sob a forma de atividades, projetos e opera{'Òes especiais.

especiJicando os respectivos valores e metas, bem como as unidades

or{'amentarias responsaveis pe[a realiza{'âo da a{'âo.

� 2° As atividades e projetos senio dispostos de modo a especificar a

localiza{'âo fisica integral ou parcial dos programas de gover1lo.

� 3° Cada atividade, projeto e operar;ào especial identificara a fun{'iio,

subfun{:ào e programas às quais se vinculam.

� 4° As categorias de programa{'iio de que trata esta Lei serào identificadas

no projeto de Lei do Or{:amento por programas, projetos e opera{'Òes

especiais, sendo identiJicados atravês da aplica{:iio programada.

Art. 10. 0 Or{:amento discnminara a despesa por unidade or{:amentciria,

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

decorrentes, detalhada por categoria de programw;iio, com suas respectivas

dota{'Òes, especiJicando a esfera orr;amentaria, as categorias econâmicas, os

grupos de natureza da despesa e das modalidades de aplica{:ào:

1 - As categorias econâmicas serào assim detalhadas:

a) Despesas Correntes; e

b) Despesas de Capital.

c.-- -�
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II - Nas grupos de natureza da despesa sera. observado o seguinte

detalhamento:

al pessoal e encargos sociais;

b)juros e encargos da diuida;

e) outras despesas correntes;

d) investimentos;

e) invers6es jinanceiras, e

f} amortizaccio da divida.

N 10 Compreendem as Despesas Correntes aquelas destinadas ti

manutencdo e ao ftmcionamento do servi� publica em gerul.

y 2° Compreendem as Despesas de Capital as destinadas li aquisi�:cio ou ci

constituicao de bens de capital que contribuirdo para a produCâo ou geracao

de nouos bens ou seroi90s e que, integrarao o patrim6nio pliblica, inclusive

os bens de usa comum do pava que ndo saa demonstrados ou evidenciados

no balan9Q patrimonial.

y 3° A classijicacâo economica, que identifica o objeto imediato de cada

despesa e proporciona o controle contâbil dos gastos, abrange, ainda, a

c1assijica9âo por elementos, conforme detenninado no arligo 13 e no Anexo

n04 da Lei Federal n° 4.320/64 e altera�oes posteriores.

Art. 11. O Or911mento Piscal e o de Investimento compreenderâ a

programa9âo dos Poderes Legislativo e Executivo do Municipio e seus

6rgăos, instituidos e marttidos pela Administra�ăo PUblica Municipal.

Art. 12. A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Or�amentâria

conterei:

I - os poderes e 6rgăos que integrarao a Proposta Or�amenlâria, de fonna a

atender os pri.ncipios da unidade e universalidade;

II - a ori.gem das fontes de recursos que financiara o on;amento;

III - a demonstra�ăo da distribui�ao despesa aos 6rgaos e unidades que

compoem a Proposta Or�amentâri.a;

IV - a demonstra9do da previsâo da despesa porfun�ao de govemo;

V - a demonstra9âo da previsao da despesa por categoria economica e por

natureza;

VI - a demonsrra�ao da previsao de gasto com pessoal confonne disposto

nos arligos 18, J 9 e 20 da Lei ComplemerUar n o 10 1/2000;
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VIl1 - a demonslrQ(;ao do Or�mento de Capital de fonna demonstrar a regra

aura, confonne artigo 12. � 2° da Lei Complementar n.o 101/2000.

Art. 13. A Proposta Or�amentaria do Munictpio, consolidando todos 05 seus

pod.eres e 6rgo.05, incluindo 0 or9amento fiscal e da seguridade 50001,

compor.se.c.i de:

1 - mensagem;

/1 - Projeto de Lei Or�ament6ria;

III - tabelas explicativas da receita e despesas;

JV - swnario geral da receita por fontes e das despesas por funt;6es de

govemo;

V - quadro demonstrativo da receitQ e despesa, por categorias econ6micas;

Vl - Legisla9iio da Receita;

VII - aneXQ da Renimcia de Receita;

VIlI - quadros das dota�6es por 6rgc.ios do govemo e da administTQpjo, na

forrna dos anexos 6 a 9 da Lei 4.320/64;

Art. 14. 0 Orcamento Geral da Administra�Qo Direta do Municipio

abrangera:

1 - Poder Legislatiuo

II - Poder Executiuo:

aJ Unidades da Administra�ao direta;

bJ Fundo Municipal dos Direitos da Criant:Q e do Adolescente;

c) Fundo Municipal de 5mlde;

dJ Fundo Municipal de Assistencia Social.

Paragrafo Unico. A estrutura do Ort:amento Anual obedecerci a estrutura

organizacional uigente d epocQ de seu encaminhamento, adequando-se as

alteracoes preuistas para 0 pr6ximo exercicio.

Art. 1 s. Na elabora�o da Proposta Or<=amentciria, as receitas e despesas

serao or<=adas segundo as disposi�es desta Lei, podendo ainda ser

corrigidas, se necesscirio, durante a execu�o or�amentciria, com base na

uaria(Xio do lGPM, apurada no periodo compreendido entre 1 (l de Agosto a

31 de Dezembro de 2006, atraves de ato pr6prio do Poder Executiuo.

�------
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CAPJTULOIV

Das Receitas

Ап. 1 б. Na estiтatiиG das receitas observard as noпnas tecnicas е legais,

considerara 05 efeitos das аltетафеs па lеgislаФо. da иапасао do iпdice de

pre�sJ do crescimento ecoпomico ои de оИlто /йсог relevanle е sera

acoтpaпhada de deтoпstrativos de sua evolu�do 1105 exercicios de 2003,

2004 е 2005, da proje�do рата 05 exercicios de 2006 е 2007, е da

тetodologia de calculo е premissas utilizadas.

Ратаута/о Unico - А coпcessdo de beпe[icios fLScais de сагаСег geral serdo
coпsiderados па preиisao da Receita Ог�mеnМпа de [оппа а assegurar о

cuтpriтeпto das metas fiscais previstas рата о exercicio.

Ап. 17. No Projeto de и! Оrt;атепtdriа, о moпtante previsto рата as

receitas de operac6es de CТf?dito пао podera ser superior aos das despesas

de capital.

Ап. 18. О Poder Executivo aperfeicoara а aplicaciio da legislacao tributaria,

objetivaпdo ртотоиет а justiCa fiscal do Muпicipio е assegurar о

cumprimento das metas fiscais.

CAPJTULO V

Das Despesas

Ап. 19. А previsQo da despesa serd orcada segundo os precos е custos

corтeпtes, vigentes ет 1 о de Agosto de 2006, е sera compativel сот as

prioridades е metas previstas па preseпte Lei, ет especial о estabelecido по

Апехо J, das Metas Fiscais.

Ап. 20. Os criterios рата distribuicao dos recursos рата os 6rgaos е os

pod.eres do тunicipio obedeceriio priorirariaтente ds despesas сот pessoal

е seus encargos sociais, seтvicos da divida, outras despesas de custeio

admiпistrativos operacioпal е precat6rios judiciais, ap6s рod.етао ser

programados recursos ordiп6.rios рата atender despesas de capital.

Paragra/o иnico. А Previsiio Orcament6.ria пао COrltera dotaciio destinada

а iпvestimelltos ет obras rlovas пао irlcluidas по РРА - Plano Plurianual,

excluidas as obras de conseтvacao е аdарtафо de bens im6veis

pertencentes ао Раtrimбniо Pйblico Muпicipa/.

----
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Art. 21. As despesas correntes denvadas de leis ou atos administrativos,

que fu:em para o Munidpio a obriga�o legal de sua execu�āo> por um

periodo superior a dois exercicios deverao:

1- estar acompanhada de estimativa do impacto or9amenttirio n05 exerdcios

de 2007, 2008 e 2009 e das premissas e metodologia de cdlculo utilizado;

II - declarap.io do ordenador do despesa de que o aumento tem adequa9QO

orcamentd:ria e jinanceira com a Lei Orcament6ria Anual, tenha

compatibilidade com o Plano Plurianua[ e com esta Lei.

Paragrafo iTnico. Serd considerado awnento de despesa a prorrogQ(;āo

daquela criada por prazo detenninado, que ultrapasse um periodo superior

a dois exercicios.

Art. 22. Para e/eila de cumprimento ao disposto no S 3° do artigo 16 da Lei

Complementar n° IaI, de 04 de maio de 2000, serd considerada irrelevante

a despesa enquadrdvel no artigo 24, incisos I e II da Lei 8.666/93.

CAP/TULO VI

Da Despesa Com Pessoal

Art. 23. A Administra�60 Direta obedecerd rigorosamente os limites

estabelecidos para as despesas eom pessoal, e as seguintes condi96es:

I - caso a despesa com pessoal ultrapasse o limite prudeneial, 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) conceder gratiJicacāo a quaIquer atulo;

e) aumento saIariaI, saIvo se for em decorTencia de sentenca judieial, de lei

ou eontrato, ressaIvada a revisāo geraI anual;

d) criar cargo, emprego ou funcō.o;

e) alterar estrutu ra de carreira que impIique aumento de despesa;

fJ preencher cargo piJ.blico;

g) admitir ou contratar pessoal a qualquer titul0, ressaIvada para repor

servidores que se aposentarem ou faleeerem das cireas de educaCQo, saiJ.de

e de utilidade publica;

h) contratar horas extras;
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i) conceder promo�s e os avan�s preuistos no piano de carreira.

II - se a despesa total com pessoal de cada Poder ullrapassar os limites

mdximos definidos no Lei de Responsabilidade Fìscal, sem prejuizo das

medidas previstas no !nciso J deste orti90, o excedente terci que ser

eliminado nos dois quadrimestres segui11les, sendo peta menos um ten;o no

primeiro, adotando-se, entre outras, as seguintes providencias:

a) redu(Xio em peta menos uinte por cento das despesas com cargos em

comissao efun�o de conjian�a;

b) exonera(Xio das servidores nao estciveis;

e) perda de cargo de servidor estcivel, nos tennos e condi9Òes estabelecidas

no Constitui�ào Federal.

Art. 24. Os Poderes Legislativa e Executivo sao autorizados a conceder

vantagens ou aumento de remunera�ao, a cn"a9ao de cargos e funr;6es ou

altera�ao de estrutura de carreira, a admissao de pessoal a qualquer titulo,

condicionado as seguintes exigencias:

l - comprova{:ào de que a despesa com pessoal nào esteja extrapolando

limite de alerta, ou seja, o percentual de 90% (noventa por cento) dos limites

para cada poder, estabelecidos 'la Lei de Responsabilidade Fiscal;

II - declara{:ào expressa do ordenador de despesa de cada poder, que a

proje{:ào da despesa ao longo das 12 (doze) meses nào ultrapassara.

percentual de que trata o inciso anterior;

III - demonstrativo da estimativa do impaeto na previsào or�amenta.ria nos

exerdcios de 2007, 2008 e 2009, e a ori.gem dos recursos para o custeio da

despesa;

IV - se houver prevla dota�ii.o suJiciente para alender às projer;6es de

despesa de pessoal e aos acrescimos dela decorrentes.

Par6.grafo Unico. Exclui4se das exigèncias estabelecidas neste artigo, a

despesa obrigat6n"a de carater eontinuado decorrente da revisdo geral dos

servidores, prevista no Artigo 37, X, da Constitui{:do Federal, que tem por

Jinalid.ade a recomposi9do do poder aquisitivo dos vencimentos defasados

em razào da infla{:ào, nos tennos do Artigo } 7, � 60 da Lei de

Responsabilidade Fìscal, cuja autoriza9ii.o sera estabelecida em lei

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

alterapjes e adequa9Óes na legislar;ào de pessoal e nas estruturas dos

quadros de pessoal, com objetivo de modemizar e conferir maior efidencia e

eficácia nas a96es institucionais e na prestar;ao de servir;os publicos, desde

que observado o que dispóe o Artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

CAP/TULO VII

Da Gestào Patrimonial

Art. 26. As disponibilidades de caua do Municipio seróo obrigatoriamente

depositadas em institui�s jinanceiras oficiais.

Art. 27. O produto de alienar;cio de bens e direitos que inlegram o

Património Municipal deverá seT aplicado obrigatoriamente em despesas de

capital, defonna a preservar o Património Pti.blico.

Art. 28. Em atendimento ao Parágrafo Unico do Artigo 45 da Lei

Complementar nO 10112000, os projetos em andamento por ocasiào do

encaminhamento desta LDO estào especificados no Relat6rio contido no

Anexo IV desta Lel.

CAP/TULO VIII

Das Metas Fiscais

Art. 29. Nos tennos dos SS 1" e 20 do Artigo 4° da Lei Complementar na

10 1, de 04 de Maio de 2000, fica estabelecido no Anexo II da presente Lel,

as Metas Fiscais para o exerdcio financeiro de 2007, no sentido de alcan�r

o superávit primário e de resultado nominal, necessário a garantir uma

trajetória de solidez financeira do MWlicipio.

6 10 O Anexo II que compreende as Metas Fiscais, conterá:

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

relativas às receitas, despesas e resultado primário;

II - Adendo 2: Demonstrativo contendo os valores correntes e constantes

relativas ao resultado nominal e montante da divida ptiblica;

III - Adendo 3: Demonstrativo de avalia9ao do cumprimento das metas

relativas aD anD anterior;

Rua Dr Oswaldo Cruz, 555. FonelFax (45) 325&1241 - CEP 85998-000 - Mereedes. Pr.

E.mail: mereedes@mjrnelcom.br-enpI95.719.373/oo01-23



Prefeitura do Municipio de Mercedes
Estado do Parana

и! n. 535/2006 - fI х

lV - Adendo 4: Demoпstrativo das тetas anuais, instruido сот тет6па е

теСodоlogiа de саЈсиЈа qие јиstifщuеm 05 resultados pretendidos,

coтparando-as сот as ftxadas nos lгёs exerdcios aпteпores;

V - Adendo 5: Deтonstrativo da еиоlисдо do раtriтбпiо liquido;

vl - Adendo б: DemoпstraCDes da avaliacao da situacao financeira е аtиаl

do Fиndo Previdenciario Рт6рпо;

v1 - Adendo 7: Deтonstrativo da estiтativa е сотрепsаф.о da ,епйпаа de

receita;

V1J - Adeпdo 8: Demoпstrativo da тargem de expaпsiio das despesas

obrigat6rias de carater contiпuado.

N 20 Os valores das Metas Fiscais ет апеха deveт ser vistos сата

indicatiиo, рата сапСа, jicaт admitidas variac6es de forma Q асотodаг а

trajet6ria qие as deteппiпeт, аСе о епијо do Projeto da Lei OT�тenMпa

para 2007.

g 30 Ap6s а артоиа{:до legislativa da Previsdo Or�ament6:п'a, о Arlexo П qие

trata das тetas fl.Scais poder6: ser refonnulado, objetiиando adequar as

аltеrафеs advindas de тudan{:as па lеgislаф.о (пЬиМпа, financeira е

or(X1тentdria qие иеnћат а ser proтovidas pelo Goието Federal по

decorтer do exercicio, ои resultantes do compoпamento da есоnотја

nacional, seт prejuizo das metas estabelecidas.

Ап. 30. О Poder Executivo deтonstrard, ет audiencia рйЫјса perante а

Comissdo Peпnanente de Finaт;as е Or�aтento do Poder Legislatiиo

Municipal, at€ о final dos meses de тајо е setembro de 2007 е по mes de

Fevereiro de 2008, а аvаliаф.о ет relat6rios quadrimestrais das тetas

fl.Scais estabelecidas е executadas.

Ап. 31. Caso seja necess6:n'a d limita�do de етрепћо das dota{:oes

or�amentdrias е da movimeпta�do jiпaпceira рата cumprimento ао disposto

по artigo 9. da Lei Complementar 1 01, de 04 de maio de 2000, sera [lXado

ет ato рт6рпо os limites de етреnћо nos percentuais е moпtantes

estabelecidos рата cada Unidade, excluidas as despesas qие constitueт

obriga�do coпstitucional ои legal de ехеcuфо е de Јоnnа proporcional д:

paпicipa�iio dos Poderes по total das dota{:oes iпiciais constantes da иј

Or�ameпt6:ria de 2007.
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Paragrafa Unica. No caso de restabelecimento da receita prevista ou do

cumprimento das metas .flScais, a execu(rlo retomara a normalidade.

CAPJTULOIX

Dos Riscos Fiscais

Art. 32. Para efeito do disposto no incisa lil do artigo 5° da Lei

Complementar nO 101. de 04 de Maio de 2000, a Lei Or9ament6ria contera

Reserva de Contingencia no mfnimo, 0,4% (zem vfrgula quarTO por cento) da

Receita Corrente Liquida, para atender passivos contingentes e Qutros riscos

e eventos ]lScais imprevistos.

Paragrafa unico. Caso nao ocorram os passivos contingentes e nscos

frscais, citados no Caput deste artigo, ate o decimo mes do exercicio de

2007, a totalidade dos recursos da Reserva de Contingencia podeni ser

utilizada coma [onte de recurso para abertura de Creditos Adicionais

Suplementares.

CAPJTULOX

Art. 33. O Porler Executivo, tendo em vista a capacidade jinal1ceira do

Munidpio, procederĆl a sele�ao das prioridades e metas estabelecidas nesta

Lei, a serem incluidas no Projeto de Lei do Or9Qmento Anual. podendo, se

necessario, incluir programas naD previstos, desde que jinanciados com

recursos de outras esferas de govenlO e entidades intemas e extemas ou

jinanciados.

Panigralo unico. O Poder executivo, tendo em vista a capacidade

jinanceira do Munidpio poderQ, atraves de decreto, incluir programas nao

elencados no Anexo I desta Lei, durante o exerdcio de 2007.

Art. 34. O total da despesa da Ccimara Municipal nao podera ultrapassar

os limites do Artigo 29-A, da Constitui�o Federal, com a redaciio dada pela

Emenda Constitucional nO 25.

-- -(
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Parágrafo Único. Os repasses da Poder Executivo a Camara Municipal,
para as despesas com pessoal e subsídio dos Vereadores, será em

consondncia com os dispositivos da Lei Complementar nO. 101 e da Emenda

Constitucional n° 25.

An. 35. 0 Município aplicará 25% (vinte e cinco por cento) da receila

resultante de impostos, compreendida Q proveniente de transferencias,

confonne dispóe 0 Artigo 212 da Constitui9ào Federal, na Manutenr;ào e

Desenvolvimento da Ensino.

Parágrafo Único. Das recursos provenientes da Fundo de Manutenr;ào e

Desenvolvimento da Ensino Fundamenta[ e Valorizar;ao da Magistério 

FUNDEF, 60% (sessenta por cento) deverào ser aplicados na remunera�o

dos proflSsionais que atuam no magistério, em efetiuo exer"Cicio de suas

atividades no ensino fundamental público, confonne estabelece a Emenda

Constitucional n° 14/1996.

Art. 36. Nas a90es e servi90s públicos de saúde, 0 Município aplicará no

minimo 0 percentual de 15% (quinze por cento) da receita resultante de

impostos, com a reda9ào dada pela Emenda Constitucional n°. 29, de 13 de

Setembro de 2000, em confonnidade com as orienta96es aprovadas pela

Resolu.ao nD, 322, de 08 de maio de 2003, do Conselho Nacional de Salide,

� 10 - Os recursos transferidos pelo Ministério da Saúde pam 0 custeio do

Sistema Vnico de Saúde - SUS, para 0 desenvolvimento das a96es e seroi90s

públicos de saúde naD integram 0 có.lculo de que trata este artigo.

� 2° - 05 progmmas integrantes do Sistema Vnico de Saúde - SUSJ

financiados com recursos do Ministério da Saúde, compreendidos 0 PSF 

Programa Saúde da Familia, PACS - Programa Agentes Comunitó.rios de

Saúde, Programa de Controle de Doen9as Tmnsmissiveis (Dengue), e outros

que venham a ser criados pelo Ministério da SaúdeJ poderéio ser executados

atmvés de entidade juridica de direito privado sem fins lucrativos e

qualijicada como Organiza(rlo da Sociedade Civil de lnteresse Público 

OSCIPJ nos tennos e condi9òes estabelecidas pela Lei Federal n° 9.790, de

23 de Mar90 de 1999,

Art. 37. 0 Poder Execu.tivo é autorizado a celebrar convemos, acordos,

ajustes ou congeneres, confonne legisla9aO pertinente, objetivando contribuir

para 0 custeio de despesas de competencia de outros entes da Federa9Ó0,

desde que haja interesse do Município ou alguma forma de ressarcimento.

�------
-""-
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Art. 38. O Municipio poderá, mediante prévia autorizap2o Legislatiua,

conceder ajuda jinanceira a titulo de .subuencoes sociais-, a entidades

privadas sem fins lucratiuos, de atividades de natureza continuada, que

preencham as seguintes condi�es:

l - sejam de atendimento direto ao publica, de jonna graluita, nas áreas de

assistencia social, saúde, educa�äo ou cultura ou associa9äo camercial.

ll. estejam cadastradas no Consellw Municipal de Assisténcia Social.

� 10 Para habilitar-se ao recebimettto de subven9óes sociais, a entidade

privada sem fins lucrativos deverá apresentar declara{:äo de funcionamento

regular no último exerdcio e comprovantes de regularidade do mandata de

sua diretona.

N 2° As entidades beneficiadas nos tennos deste artigo prestaräo contas ao

Poder Executiuo, dos recursos recebidos, ficando proibido novo repasse caso

tenha presta�äo de contas pendente.

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

título, submeter-se-äo a fiscaliza�äo 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 convenio confonne

detennina o anigo 116 e parágrafos da Lei Federal nO 8.666, de 21 de

Junho de 1993.

S 5° Excetuam.se do disposto nos incisos I, e II deste artigo as Associa(:Óes

de Pais eMestres - APMs das Escolas Municipais, e outras Associacoes

representativas de classes que venham prestar servit;Os ao Município, caso

em que será finnado Tenno de Coopera�äo Tecnica Financeira.

Art. 39. Nos tennos 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 exercício de 2007, ate o limite que será detenninado

na Lei O�mentária Anual.

Parágrafo único. A autoriza�äo de que trata o caput deste anigo, será

extensiva as dota�ôes or9amentárias consignadas ao Poder Legislativo.
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Art. 40. A Assessoria Juridica do Munidpio encaminhara d Secretaria de

Planejame1tto, Administracclo e Finan9QS ate 30 de Julho do corrente ano, a

rela9Cio dos debitos decorrentes de precat6rios judici6.rios a serem incIufdos

na Proposta On;amentdria de 2007 devidamente atualizados, confanne

detenninado pela art. 100, fi JO, da Constitui,do Federal, especijicando:

1 - mirnem e data do ajuizamento da Q9QO origindria;

II - mirnem do precat6rio;

lJl - tipo da CQllSa julgada;

lV - data da autua9do do precat6rio;

V - nome do benefiddrio;

VI - valoT do precat6rio a ser paga;

VII - data do tninsito em julgado; e

VIII - nurnem da vara DU comarca de origem.

CAP/rULOXl

Das Disposi�oes Gerais e Finab

Art. 41. Sao uedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de

despesQ, sem que exista dota9QO or9Qmentaria, e recursos financeiros

previstos na programa9cio de desembolso, e a inscri9ao de Restos a Pagar

estard limitada ao montante das disponibilidades de caixa.

Paragrafo untco. A contabilidade registrara os atos e fatos rela tivos d

Gestao Or9amentan"04Financeira. efelivameme oconidos, sem prejuizo das

responsabilidades e providencias derivadas da inobserocincia do caput

desle artigo.

Art. 42. A Proposta Or9amenlciria do Poder Legislalivo sera elaborada pela

Cdmara Municipal e encaminhada ao Executivo Municipal ate a dala de 31

de Julho de 2006, para compor o Projelo de Lei do Or�amento Geral do

Municipio, nos tennos da legisla�ao pertinenle e no limite estabelecido pela

Emenda Constitucional TI 0. 25, de 14 de Fevereiro de 2000.

Art. 43. A Proposta do Or9amento Geral do Municipio sera encaminhada

pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo ate a data de 30 de Setembro de

2006, para ser apreciada edeliberada nos tennos da legisla9cio em vigor,

devendo ser devolvida para san9cio ate 15 de Dezembro de 2006.

--- ---�--
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Panigrafo Unico. As emendas ao Projeto de Lei do Or9amento somente

podem ser aprovadas caso;

I - sejam compat£veis oom o Plano Plurianual e eom os disposi96es desta Lei,

inclusive com o Anexo de Metas Fiscais;

II - estejam em consonancia oom a Lei de Responsabilidade Fiscal, em

especial a capacidade or9Qmentd,;a e financeira do Munidpio;

III - sejam relacionadas com a co"e�o de erros ou omiss6es.

Art. 44. Ah? trinta dias ap6s a publicaCQO da Lei Or(Xlmentdria, o Poder

Executiuo tomani os seguintes providencias:

I - estabelecerci a programacao financeirQ e o cronograma de execup:io

mensal de desembolso, nos termos do Aniga 8° da Lei de Responsabilidade

Fiscal;

IJ - desdohrara em metas bimestrais de arTecadaCQo os receitas previstas no

Orcamento Anual, e demais exigencias estabelecidas no Artigo 13 da Lei de

Responsabilidade Fiscal;

//1 - detenninard o desdobramento da Despesa Or9amentdria, de fonna

estabelecer o QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa Or,amentciria.

Art. 45. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica,ao.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Mercedes, Estado do Paranci, em 03 de

julho de 2006.

_-y

Vilson Schwantes

PREFElTO
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