
,

•
FUNÇAOI CODlDO DESCRIÇAQ LIA AÇAO/PRODUTO UNIDADE DE META QUANTITATIVA VALOR R$

SUBFUNCÃO MEDIDA

08.242
MANUTENÇAO DAS AÇOES DE ASS1ST£NCIA AOS PeslOas

30 20000,00
PORTADORES DE DEFICI£NCIA atendidas

Meia: • Auxiliar instituiÇões. entidades tl .lIociaçOes assistenciais. que tenham como
Produto Esperado: ApoiO •• pessoas portadOrlll de

finalidade alender pessoa. portador•• de necessidades especiais.

-,���nl.r programa. de atendimento a pessoas portadoras de necellidadel
neceasldades especiais, atenuando as dificuldades por ela.

es IS.
encontrada.

FUNÇAOI CODlDO DeSCRlçAD DA ACAOIPRODUTO UNIDADE DE META QUANTITATIVA VALOR RS

SUBFUNCÃO MEDIDA

08.243
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES 00 CONSELHO

Conselho tutelar 01 53.000,00
TUTELAR

...... , • ApoiO tectllCO. flnancelfO" fornecimento de toda a estrutura fisica para a viabihzaçAo Produto Esperado: Defesa dos direitos da Clianyl •

dOI trabalhot realizados pelO Con&elho Tutelar. adolescento.

FUNÇAOf CODlDO DESCRIÇAO DA AÇAO/PRODUTO UNIDADE DE META QUANTITATIVA VALOR RS

SUBFUNCÃO MEDIDA

08.243 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO PROJETO PIA Crianças atendidas 300 148.000,00

...... , - Promover atividades recreativlS a crianças fi adolescentes como forma de induslo

social. Produto ....- de "", adequada •
• Manter, reformar e ampur OI espaços lisicos voltados para a llifea SOCial de populaçto infantil

resPOnsabilidade do MuniCllliO -'--J..mente o Projeto Piã.

FUNÇAOI CoDIDO DESCRIÇAO DA AÇAO/PRODUTO UNIDADE DE META QUANTITATIVA VALOR RS

SUBFUNCÃO MEDIDA

08.243
MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO 00

Crianças atendidas 200 50.000,00
TRABALHO INFANTIL. PETI

Meta: - PartiCipar do Programa de Erradicaçlo do Trabalho lnfanlil- PETI (01 programa):
Produto Esperado CondIÇ6es de vida adequada •

- Engajamento das lamllias das crianças em situaçao de risco e das partlCipaç6es do
pepulaçlo infantil.

PETl em atividades realizada o Social.

012 • ENCARGOS ESPECIAIS
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FUN£AOI CODlGO DESCRICAO LJA ACAO/PRODUTO UNIDADE DE META QUANT1TATIVA VAlOR R$

SUBFUNCAo MEOIDA

28.846 ENCARGQS GERAIS 00 MUNIClplO R$ GLOBAL 560.000,00

Meta:
• Cust•• r delpesas decomtnt.1 de aenlenyas judlCial$; Prodvto Espellldo RedlH;to na dfvidl lundldl intema e di'

• Proceder' .mortiza�o e el'\Cltgol da dlvida Fundadalntema (12 piroelasl. dlvidas trabalhist••• demais encargOl

99999. RESERVA DE CONTING£NCIA

ORGAO: 0200 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: RESERVA DE CONTlNG NCIA

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA I VALOR GtOBAL 00 PROGRAMA: R$ 47.700 00

FUNCAO! CODIGO DESCRICAO OA Al;AQ/PRODUTO UNIDADE DE META aUANTITATIVA VALOR R$

SUBFUNCAO MEDtDA

99.999 RESERVA DE CQNTINGENC1A R$ GLOBAL 47.700.00

Mot.:
- Reserva de Contingllncia deslinada 10 atendrnento de passivos conhngentes e

outrOl evenlOl flSCai$ imprevistos
Produto Esperldo: Atendimento al conling6ncias e riscol.

�
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LEI DE DIRETRIZES ORC;:AMENTÂRIAS DE 2008

ANEXO II • DAS METAS FISCAIS

Adendo "1"

Metas de Receita, Despesa e Resultado Primârio

(Artigo 4°, Ö 1°. da Lei Complementar 0° 101/2000)

Fm R�

\".Iorn Corrnln \".lornCon,tanln

IH'iCRI \( 1'Ii..\ <;.1.0
200'< ,...

21'" 21"" 21109 2010

RU.I.l/h.\I)() RL4.L1J.A()O 011. :AI)O f>IU:\'ISIO .:SIl\lAIlO .:SII\I,\1l0

1 - RECEITA TOTAL 8.880.480,07 10.019.366,99 12.246.000,00 11.915.000,00 13.100.000,00 14.200.000,00

2- EXCLUSOES DA RECEITA 76.135,18 266.034,80 1.018.900,00 315.253,00 435.000,00 602.000,00

Aplicac6es Financeiras 63.625,18 109.729,80 88.900.00 120.253,00 135.000,00 152.000,00

Anulac6es de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Operacöes de Credito 0,00 150.000,00 900.000,00 150.000,00 250.000,00 400.000,00

AmortizacAo de Empri:stimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AlienacAo de Ativos 12.510,00 6.305,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00

3 - RECEITA FISCAL LIQUlDA 8.804.344,89 9.753.332,19 11.227.100,00 11.599.747,00 12.665.000,00 13.598.000,00

4 - DESPESA TOTAL 7.528.248,59 9.564.896,48 12.201.831,00 11.867.300,00 13.047.500,00 14.142.000,00

5- EXCLUSOES DA DESPESA 383.925,99 377.878,19 440.000,00 735.000,00 810.000,00 845.000,00

Juros e Encargos da Divida 124.133,92 87.893,65 100.000,00 165.000.00 180.000,00 190.000,00

Concesm\o de Emprestimos 112.923,50 131.133,00 175.000,00 175.000,00 195.000,00 205.000,00

Aquis. Titulos Capital
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralizados

AmortizacAo da Divida 146.868.57 158.851,54 165.000,00 395.000,00 435.000,00 450.000,00

6 - RE8ERVA DE COHTI!'lGtNClA 0,00 0,00 44.169,00 47.700,00 5:3.500,00 58.000,00

7 - DESPE8A FISCAL L1QUlDA 7.144.312,60 9.187.018,29 11.1106.000,00 11.1110.000,00 1:3.290.000,00 13.355.000,00

8 - SALDOS DE EX. A!'ITER10RES 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. RESULTADO PRIMARIo 1.660,032,29 I -566.313,90 I
_578.900,00 I 419.747,00 I 375.000,00 243.000,00

::=-----
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LEI DE DIRlITRIZES OR9AMENTĂRIAS DE 2008

ANEXO II - DAS METAS FISCAIS

Adendo "2"

Metas de Resultado Nominal e Montante da Divida Publica

IArtigo 4°, � 1°, d. Lei Complementar n° 101/2000)

V.lores Corrente. VaJores Constante.

DlSCRIMINAC;ĂO
SALDO EM PROVAVEL EM ESTIMADOEM

31 12 2005 31 12 2006 31/12 2007 31 12 200& 31 12/2009 31/12/2010

1 - OfvIOA CONSOLtDADA 711.485,32 704.777,83 755.000,00 745.000,00 595.000,00 565.000,00

2 - DEDU«;OES DA OfvtOA 1.664.697,08 1.964.637,74 1.940.000,00 1.995.000,00 1.870.000,00 2.010.000,00

Ativo Disponivel 1.007.127,91 1.033.498,63 980.000,00 935.000,00 895.000,00 965.000,00

Haveres Financeiros 686.695,15 1.001.267,51 870.000,00 940.000,00 830.000,00 880.000,00

l-l Restos a Pagar Proces88dos 29.126,05 70.128,80 90.000,00 120.000,00 145.000,00 165.000,00

3 - DMDA CONSOLIDADA -953.211,76 -1.259.892,91 -1.185.000,00 -1.250.000,00 -1.275.000,00 -1.445.000,00

L1QUlDA (1-2)

4 -RECEITA DE PRIVATIZAC:;OES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - PASSIVOS RECONHECIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - DtvIDA FlSCAL LIQUlDA -953.211,76 .1.259.892,91 -1.185.000,00 -1.250.000,00 -1.275.000,00 .1.445.000,00

(3+4-51

7 - RESULTAOO NOMINAL .1.625.544,35 .219.018,61 74.89291 -65.000 00 -25.000 00 .170.000 00

Em ...
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LEI DE DIRETRIZES ORC;:AMENTARIAS - EXERCiClO FINANCEIRO 2008.

ANEXO 11 - DAS l\IETAS FISCAIS

Adcndo 3

A"alia-;ao do Cumprimrnto das Metas Rdalh'as ao Ano Anlcrior

(Artigo 4°,92°, inciso 1. da Lei Complementar nO 10112000)

1. GESTAo LEGISLATIVA

Ordem Gestlio Legislativa Municipal- Codigo 1000 Unldade de Medlda
Metas Metas

Ouantltatlvas Atinlddas

Manter as atividades administr-ativas e institucionais da

01 CAmara Municipal, visando 0 cumprimento do processo AtAo Governamental Global 100%

legislativo. em consomincia com a legisla�Ao pertinente.

02 Reequipar do Legislativo Municipal. Unidades 01 10%

03
Viabilizar participac;:ao de vereadores e sc=rvidores em

AcAo Govemamental 010001 100%
cursos, seminiirios, simp6sios e autros.

:--=



11. АSSESSОRЛМЕNТО SUPERJOR

Ordem ASSESSORAМENTO SUPERIOR
Unldade de Meta Metas

Medlda Quantltatlva Atlnl!ldas

Ргоmоуег encontгos entre о Executivo Municipal е

01 Conselhos Municipais, visando а participa.;A.o dos mesmos AtAo govemamental GlоЬаI 90%

паз at6es administrativas.

Realizar, manter е implementaг atividades е аtбеs

referentes а foгmulatA.o, coordenatao, avaliatAo е

divulgac;ao das Politicas PUblicas do Municipio,

02
proporcionando infoгmat6es аоз 6rgAos da

Popula.;Ao beneficiada GlоЬаl 95%
Administra�o PUbIica е а Comunidade; assessorar о

Prefeito nas зuаs relat6es сот а comunidade; infoгmar е

опепtaг а populatAo зоЬге аз щ:6еs desenvolvidas pela

Аdmiпistraсзо Municipal.

03
Divulgar е realizar eventos е festejos comemorativos oficiais

Popula.;Ao beneficiada Global 90%
do MuniciDio.

04
Fiгmar acordos, convenios. contratos е ajustes сот

AtAo govemamental Global 90%
iпstituiсбеs пuЫiсаз е nrivadas.

Ordem Programa: Gestao Comunitaria Municipal
Unldade de Meta Metas

Medlda Ouantitativa Atinl!idas

01
Manter е implementar аз at6es de apoio е desenvolvimento

А.;ао governamental 010001 95%
comunitiuio.

Conceder Contribuit6es е АuхПiоs аз аssociаtбеs

02 comunitiuias, de acordo сот аз еxig�ПСlаз contidas na AtAo go\'emamental 010001 85%

LDO - Lei de Diretrizes Orcamentiuias.

-----
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III. GESTAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

Ordem

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

l I

Gestāo Admlnlstrativa Munlclpal

Promover. implementar e manter as atividades e al;Oes

administrativas do Municipio objetivando o cumprimento

da prestacAo dos servil;os publicos de responsabi1idade

institucional do Municipio.

Oar suporte juridico de natureza preventiva e assistencial

aos processos e atos da Administral;l1o Publica em

integrac;l1o com as demais Secretarias.

Jntegrar a rede Infonnatica na Administral;l1o Municipal

objetivando mOOemizar a prestac;āo de servic;o publico.

Custear despesas decorrentes de sentenc;as judiciais.

Contribuir financeiramente com entidades municipa1istas.

de acordo com as exigencias contidas na LOO - Lei de

Diretrizes OrxamentArias.

Reequipar a Administral;Ao Municipal com a aquisic;Ao de

veiculos. equipamentos de infonnatica e similares, m6veis

em e:eral e demais bens dumveis.

Proporcionar a tOOos os 6rgaos da Administrac;ā.o

Municipal, consetvacAo. manutenc;Ao, seguranca,

suprimento de materiais, administrac;Ao da frota de

veiculos e do patrim6nio.

Implantar programa de modemizacā.o administrativa 

PNAFM.

Apoiar o desenvolvimento tecnico de estudantes nas

diversas cireas da administracAo Municipal.

Aperfeicoar, selecionar e treinar servidores de diversos

setores da administral;Ao.

Assumir encargos com outros entes da Federac;Ao mediante

convenios, acordos. ajustes e congeneres, tais como: Junta

de Servic;o Militar, CIRETRAN, INCRA. Policia Mi1itar e

outros.

Unldade de

Medlda

Meta

Quantltatlva

Metas

Atlnl(ldas

AcAo Govemamenta1 G10bal 95%

Ac;l1o Govemamental Global 95%

AcAo Govemamental G10bal 90%

AcAo Govemamenta1 G10bal 100%

AC;Ao Govemamenta1 G10bal 85%

Unidades I 35 I 96%

OrgAos atendidos Global I 95%

Programa 01 I 0%

AC;Ao govemamental G10bal I 100%

AC;Ao govemamental Global I 80%

AC;Ao govemamental G10bal I 95%

-------



Ordem Gestào Financeira
Unidade de Meta Metas

Medida Ouantltatlva Atlngldas

Promover, manter e implementar as atividades e al;Oes

01
financeira e fazendaria do Municipio, objetivando o

AC;Ao governamenta1 O1obal 100%
cumprimento da politica tributil.ria e fiscaJ de

resDOnsabilidade institucional do Municinio.

02 Recadastramento Imobiliario e Economico. AC;Ao governamental 010001 0%

Reequipar as areas financeira. fazendaria e de fisca1izac;ào

03
tributAria da Administrac;ào Municipa1 com a aquisic;ào de

Unidades 10 100%
veiculos, equipamentos de informa.tica e simi1ares, m6veis

em �eral e demais bens duniveis.

04 Revisar o C6digo Tributario Municipa1. C6digo 01 0%

05 O�racionalizar o programa de cobranl;a da Divida Ativa. AcAo governamental Global 85%

06 Efetuar o pagamento de despesas de exercicios encerrados. AcAo governamenta1 010001 100%

07
Proceder à amortizac;ào e encargos da divida Fundada

AC;Ao Governamenta1 GJobal 100%
Interna.

---- -
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IV. AGROPECUÁRlA E MEIO AMBIENTE

Ordem Programa: Gestào Municipal de Agricultura
Unldade de Meta Metas

Medlda Quantitativa AtinJ(ldas

Incentivar e prestar assistencias às ativìdades

agropecuArias; rnanter, desenvolver e implementar os

01 programas de apoio BO homem do campo em suas Populac;Ao beneficiada Global 85%

diversidade e meios produtivos; coordenar os trabalhos de

adenU8rRO de estradas rurais.

Apoio à formac;ào e manutencào de associac6es de

02 produtores rurais no sentido de implementar e fortalecer a AC;ào Govemamental Global 85%

B"ricultura inclusive com subsidios.

03
Firmar convenio com associac;Oes e/ou entidades de apoio a

Al;ào Govemamental Global 90%
82Tooecuária,

Propiciar orientacào tecnica BOS pequenos e medios

04 produtores e demais interessados no processo produtivo, Populac;Ao beneficiada Global 90%

difundindo altemativas de producAo aRt"opecuária.

05 Construir Abastecedores Comunitários. Abastecedores 03 30%

Implantar Sistemas de Abastecimento de àguB -
06

saneamento Rural no interior.
Sistemas 1 6,66%

07 Implantar Patrulha Rum!. Patrulha Rural 02 50%

08 lmnlementar e manter nro�ama de micro-bacias. AcAo Govemamental Global 80%

09
Apoiar a realizacao de exposicòes, feiras, seminarios e

PopulacAo beneficiada Global 80%
encontros tecnicos.

Interagir órgAos publicos, parcerias com Governo Estadual

10 e Federal, para aquisicào de maquinas e implementos PopulacAo beneficiada Global 90%

alUicolas.

Reequipar os servicos agricolas com B aquisicao de

11
veiculos, utilitários, tratores, patrulha agricola,

Unidades 10 95%
implementos, equipamentos, computadores, móveis em

I li!.eral e outros bens duniveis.

12 Apoiar a implantacAo da Feira do Produtor. PopulacAo beneficiada Global 80%

13 Desenvolver ac6es de incentivo à piscicultura e avicultura. Acao Governamental Global 80%

-- -



Ordem I
Programa: Gestao Ambiental de Ambito

I
Unidade de I Meta Metas

Municipal Medida Quantitativa Atinl(idas

Ртоmоуег acl>es de preservacao е conservacao ambiental do

01
municlpio, de (oгma integrada е compartilhada сот а

АсАо Govemamental GlоЬаl 90%
populacAo, promovendo а continuidade е elevacao па

aua1idade de vida.
Construir о Aterro SanitArio visando а destinacAo final do

02 lixo urbano, !>ет сото promover а зиа репМјса Ateгro Sanit:Ario 01 0%

manutenc;Ao.

У. ЕDUСА<;'ЛО, CULTURA Е ESPORTES

Ordem Programa: Gestao Municipa1 de Educa�ao I
Unidade de I Meta Metas

Medida Quantitativa Atino:idas

Dcsenvolver, manter е јтрlеmепtиг аз atividades е ас()еЗ

ffiucacionais de responsabilidade do Municipio, abrangendo

а Educac;Ao Infantil, Епзiпо Fundamental da 10 а 40 зегје,

01 EducacAo Езресјаl, Educac;Ao de Jovens е Adultos; manter А.-;Ао govemamental GlоЬаl 100%

о transporte de estudantes; aperfei.-;oar о programa de

merenda escolar; dar manuten.-;ao а rede fisica езсоlаг;

reaHzar cursos de саоосјшса.о de огоfеsзогез municiuais.

Aplicar оз гесuгsoз do Fundo de ManutencAo е

02
Desenvolvimento do Ensino Fundamental е de valoriza.-;Ao

А.-;Ао govemamental Оl0Ьа! 100%
do Magist�rio - FUNDEF, de confoгmidade сот а I...ei Federal

по 9.424 de 24 de ОеитЬro de 1996.

Universa1izar о atendimento de toda а clientela do епзјпо

fundamental, ffiucac;Ao infantil garantindo о асеззо е а

03 регmапепсја de todas аз сriап.-;аз па еscolа, ет А.-;Ао govemamenta1 Global 100%

confoгmidade сот о Plano Naciona1 de EducacAo - и!

Federal п. О 10.172 de 09/01/2001.
Conceder Repasse de recursos рага АРМ'з de escolas

04 municipais, de acordo сот аз еxigёпсiаs estabelecidas па АсАо govemamenta1 Global 90%

LDO - Lei de Dirrtrizes Orc;:amentil.rias.

--



Manter parceria rom o Governo Federal na execucAo dos

05 Programas Bolsa Escola e Dinheiro Direto na Escola - ACAo govemamental Global 90%

POOE.

06
Suprir quando necessArio o quadro de pessoal atraves de

Concurso/teste seletivo Global 80%
roncurso ou teste seletivo.

07
Dar atendimento necessario aos a1unos com dificuldades de

ACAo governamental Global 100%
aorendizaR:em BOS oortadores de deficienoas.

08 Implantar laborat6rio de Infonnatica junto A pn�-escola. Laborat6rio 01 0%

09
Realizar ronvenios e parcerias, visando atender 8 rede de

Ac;Ao governamental Global 90%
ensmo municinal.
Implantar projetos e prograrnas pedag6giros, em todas as

10 areas educacionais, visando li melhoria da qua1idade do Ac;Ao governamental Global 1000/0

ensmo.

Reequipar os servicos educacionais com a aquisicAo de

Il
veiculos, micr06nibus. equipamentos de infonna.tica e

Unidades 80 80%
similares, equipamentos. m6veis em geral e outros bens

duraveis.

Executar ohras de infra-estrutura junto A rede fisica

escolar, compreendendo a construcAo, amp1iacAo,

12 melhoramento e refonnas, inclusive quadras esportivas e M' 600,00 65%

demais instalacOes localizadas dentro do complexo

educacional.

13
Manter os programas de Financiarnento a estudantes

Programas 02 100%
universitArios e TransDOrte Escolar 3° Grau.

,



Ordem Programa: Gestáo Municipal de Cu1tura
Unldade de Meta Metas

Medlda Quantltativa Atlnddas
Executar, manter e implementar as atividades e acOes

culturais no Município, com a realizac;:Ao de eventos

artístico.cuItu rais, 0 desenvolvimento do folclore, a

0\ realizac;:ào de desfiles cívico e comemorativo de datas Ac;:Ao govemamental Global 100%

históricas do calendário Oficial e demais festividades de

aniversário do Município; dar manutenc;:Ao à Casa da

Cultura e à Biblioteca Pública Municioa1.
Adquirir acervo para Bibliotec8 PUblica Municipal.

02 Unidades 500 100%

03
Construir pr�dio pTÓpriO para Museu e Biblioteca em

Prédio 01 0%
parceria c'-Covemo Federal e EstaduaJ.
Realizar, em conjunto com os demais setOTeS da

04
Administra.-;Ao Municipal, as festividades comemorativas de

A.-;ào govemamental Global 95%
datas hist6ricas do caJendário OficiaJ e de aniversario do

Municínio.

Reequipar o. servi.-;os culturais com a aquisi.-;ào de

05 equipamentos de informática e similares, equipamentos, Unìdades 15 100%

m6veis em 2eral e outros bens duráveis.

---------
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Ordem
Programa: Gestäo Municipal de Esportes e Unidade de I Meta I

Metas

Lazer Medida Quantitativa Atinl:idas

Desenvo\ver, manter, implementar e apoiar as atividades

esportivas, recreativas e de laur no Municipio; elaborar o

0\ calendário esportivo ofidal; realizar competi�oes esportivas AcAo govemamental Global 90%

ern geral; realizar esporte de rendimento; dar manutenl;Ao

ao Oinasio de Esportes' e praca s desportivas.

PTover e manter infra-estrutura básica II comunidade,

02
visando o bom funcionamento dos Centros Esportivos e de

Espacos Esportivos Global 90%
Lazer. b<m como quadras, ginásios, pistas e areas

destinadas il prática do esporte.

Reequipar a area esportiv8 com a aqulsicäo de

03 equipamentos esportivos, m6veis ern geTa1. computadores e Unidades \5 100%

outras bens duräveis.

?romover a universalizacäo da prática desportiva fonnal e

04
nl10 formal, assegurando a participacAo de tOOos os

Acäo governamental Global 90%
segmentos nos programas desportivos, recreativos e de

lazer.

Desenvolver ern parceria com outras Secretarias, órgäos

estaduais e iniciativa privada, projetos esportivos

05
curriculares e extracurriculares, como educaCäo

Acäo governamental Global 85%
suplementar para criancas e adolescentes, como forma de

mante-los no sisterna formal de ensino e (azer retomar

noueles aue se encontram fora da escola.

06 Construcäo de Centro Poli-Esportivo. Centro Poli-Esportivo 0\ 0%

�� ------
�
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VI. INDUSTRlA. COMtRCIO E TUR1SMO

Ordem I
Programa: Gestao Municipal de

I
Unldade de IMeta I

Metas

Industrlallzaciio Medida Ouantltatlva Atlno:ldas

Fomentar a industria1izacAo do municipio. com

01
implantacao de infra-estrutura fisica e administrativa para

BarracAo Ol 0%
AS Micro-empresas, com assessoramenlo, atraves da

construdio e imolantacl1o de barracao industrial.

02
Criar o Fundo Municipal de Desenvolvimento EconOmico, a

Fundo 01 0%
I partir dos Rovalties.

Conceder incentivos t\ iniciativa privada. visando a geracao

03 d. empregos, aumento da prod.uCAo industrial • ao ACAo Governamental Global 80%

desenvolvimento do turismo.

04
Finnar convenio com o Govemo FederalfEstadual. visando

A.;Ao Govemarnental Global 100%
A construcao de barracOes industriais.
Conceder contribuil;Ao financeira il AssociacAo Comercial

05 objetivando incentivar as promoc;Čles do comercio no ACAo Govemamenta1 Global 90%

Municinio de forma incrementar a arrecadacAo.

06
Apoiar a implantacAo o Programa Nacional de Empregos -

ACAo Govemamenta1 Global 100%
SINE.

07
Fomentar o desenvolvimento turistico do municipio. como

ACAo Govemamental Global 80%
uma altemativa econ6micR.

- �



VIl. ASSISTtNCIA SOCIAL

o d Programa: Gestao Municipal de Assistencia Unidade de Meta Metas

r em Social Medlda Ouantltatlva Atlul!ldas

Desenvolver, manter e implementar as atividades, at;6es e

programas voltadas para a assistencia a criant;a e 80

01 adolescente. a velhice e assistencia comunita.ria em geral. A. G I GI bal 10�
... t; o ovemamenta o v 10

de acordo com as dlretnzes estabelecldas pel0 Conselho

Municipal de Assistencia Social e demais normas Estadual

e Federal.

Apoiar tecnica e financeiramente 08 Conselhos Municipais C lh 03

02 da Assistencia Social, dos Direitos da Crian.-;a e do onse o 100%
Adolescente e Conselho Tutelar.

Reequipar a area de assistencia social com a aquisicAo de

03 veicu!os, equipamentos de infonnatica e similares, m6veis Unidades 10 100%

em peral e dernais bens durilveis.

Manter, reformar e ampliar os espac;os fisicos voltados para

04 a Area Social de responsabilidade do Municipio, M2 335,00 80%

esoeciaImente o Proieto ?is..

05 Implantar o Projeto Vila Rura1. Vila Rural 01 0%

Conceder Subvenc;6es Sociais. Contribuic;6es e Auxilios a.s

06 entidades assistenciais de acordo com as exigencias Populac;Ao beneficiada 010001 900/0

contidas na LOO - Lei de Oiretrizes OrcamentArias.

Atender crianC;as e adolescentes em situac;ao de risco.

07 mediante aC;6es educativas e preventivas, trabalhando junto AC;Ao Govemamental 010001 100%

b familias. lZarantindo sua intelrracao iunto ii.. comunidade.

08 Oferecer beneficios e auxilios eventuais a pessoas carentes. Populac;Ao beneficiada G10bal 95%

09 Participar do Programa de Erradicac;ao do Trabalho lnfantil pr 01 10�'
_ PETl. ograma v-"o

10 Apoiar a construc;ao e ampliac;ao de pre-moldados para A A tal G1 b 1 BOD;(
AssociacOes do municioio. c; o govemamen o a o

-



VJlI. SAUDE

Objetivos:

• . . . Unidade de Meta Metas
Ordem Programa: Gestao MUD1c.pal de Saude Medida Ouantitativa Atino:idas

Executar, manter e implementar acOes e servil;os pub1icos

de saude, objetivando preservar e recuperar a sau.de da

Ol p<>pulac;a.o do Municipio. em especial 05 programas Po ula na beneficiada Global 100%
mtegrantes do MS/SUS. bem como dar manutem;ao 80 P C
Centro de Saude, Postos de Saude e Gabinetes

Odonto16�cos.

Contribuir financeiramente com o Cons6rcio Intermunicipal

02 de Saude, objetivando atender 05 procedimentos medicos AC;a.o governamental Global 100%

esoecializados.

03 �xecutar obras d� melhoria, �mp1iacao e "!,elho��ento da M2 400 00 0%
mfra-estrutura fislca de atendlmento da saude Dubhca. '

04 Manter e melhorar 05 seM.yOS de saude publica, de P I A be fi' d ol b 1 95%
vilrila.ncia eoidemiol6lrica e sanitaria no Municioio. opu ac o ne ICla a o a o

05 Construir Posto de Saude, na Sede Municipal. Ml 400.00 0%

Reequipar e modemizar os servicos de saude com a

06 aquisicAo de veiculo, ambulancia, equipamentos de U "d d 20 100.'
• � .1.' ""I " d"d ., Ol a es /0
1OlOrmiC:ltlca e Slml ares, equlpamentos e sau e, movelS em

I peral e outros beos duraveis.

07 Maoter Programa de distribuiCao de med.icameotos basicos P l' be fi" d GI 001 95.'
.. "._�_ d' �---- ----, . opu aciC:lO oe lCla a o /0
as oessoas careotes e lOteirrantes e UrOirramas eSueCl8ls.

08 Oferecer beoeficios e auxilios eveotuais a pessoas careotes. PopulacAo beneficiada Global 95%

--



IX. HABITA�O. URBANISMO E SANEAMENTO

Ordem Programa: Gestáo Municipal de Hablta�iio Unldade de Medida Meta I Metas

Ouantitativa AtlDl,ldas

01
Programa de doacA,o de ?rojeto Padrao em convenio com o

At;Ao Govemamental Global 100%
CREA.

Construir conjunto e outros projetos habitacionais,

02 destinados principalmente para a populaf;Ao de baixa Construf;Ao de casas 150 0%

renda.

Ordem Programa: Gestao Municipal de Urbanismo
Unldade de Meta

I
Metas

Medida Ouantltatlva AtlDlddas

01
Elaborar e implantar novo Plano Diretor, de acordo com as

Af;Ao govemamental Global 0%
normas do estatuto da Cidade.

Desenvolver, manter e implementar as atividades de

utilidade publica, concementes 80S servif;os urbanos,

relativos a Iimpeza publica, coleta do lixo urbano,

manutenf;8o de praf;as, parques e jardins; servif;os de poda

02 de grama e da arborizaf;Ao; manutenf;Ao da iluminaf;.80 Populaf;Ao beneficiada Global 100%

publica; conservaf;Ao de meio-fio e bueiros; manutenf;Ao do

aterro sanitário; coleta de entulhos; reparos da

pavimentaf;8o urbana; melhoria da sinalizaf;Ao de tránsito;

Administracao e manutencAo do Cemiterio Municinal.

Substituir a rede adutora da Sanga Mineira ate a Sede

03
Municipal, aumentar a capacidade de producAo de Agua e

Rede Adutora R$ 150.000,00. 80%
aquisit;Ao de bomba reserva.

04
Executar obras de meio-fio, galerias de águas pluviais,

M' 50.000,00 5%
oavimentacao e recaoeamento asfáltico.
Obras de Urbanizaf;Ao de Ruas e Avenidas.

05 M' 30.000,00 30%

06
Executar obras de ampliaf;Ao da Rede de I1uminaf;.80

mI 2.000,00 25%
PUblica.

07 Construir Capela Mortuária na sede munici Capela Mortuária 01 0%

08 Obras de SinalizacAo Urbana, inclusive atraves do Fundo Unidades 100 100%



Municipal de Transito.

09
DesenvoJver Programa de Incentivo ao caJcamento de vias

Programa 01 0%
urbanRs lt'mbelezamento dR cidadel.

x. DEFESA NACIONAL E SEGURANc;:A PUBLICA

Ordem
Programa: Defesa Nacional e Seguran�a

I
Unidade de

I
Meta

I
Metas

PUblica Medida Quantitativa Atingidas

01
Manter os servicos de Defesa Civil, a cargo da Comissao

ACao govemamentaJ GlobaI 100%
Municioa1 de Defesa Civil.

02 Reativar e apoiar o ConseIho Municinal de SeR:uranca. A�ao f1:ovemamentaJ Globa1 0%

XI. TRANSPORTE

Ordem I Programa: Gestao Municipal de Transporte I
Unidade de I Meta Metas

Medida Ouantitativa Atinvidas

01 Construir Caminhos da Roca. Km 134 0%

02 Construir conservar e reformar oontes e bueiros. A�ao p"overnamentaJ GlohaI 80%

Reequipar o parque de mAquinas do Municipio com a
15

03 aquisicAo de veiculos, utilitArios. tratores. equipamentos Unidades 100%

I oesados m6veis em �eral e outros bens duraveis.

DesenvoJver. manter e implementar as atividades

rodoviArias no Municipio. compreendendo a adequacAo e

04
conservacAo de estradas vicinais; conservar as pontes e

ACAo govemamental Glohal 85%
bueiros; prestar manutencAo a. frota de veiculos. maquinas

e equipamentos rodoviarios e dar manutencAo 80 patio de

maQuinas da Prefeitura.

- .�
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

LEJ N°

DATA:

SUMULA:

651/2007.

28 DE JUNHO DE 2007.

DISPÖE SOBRE AS DIRETRIZES

ORCAMENTARIAS DO MUNICI.
PIO DE MERCEDES. PARA O

EXERClclO FINANCEIRO DE
2008, E DA OUTRAS PROVIDEN.
ClAS.

A Cämara de Vereadores do Municipio de Mercedes, Estado do Paranä, aprovou e

eu Prefeito sanciono a seguinte:

L E I

CAPiTULO I

Das Diretrizes Gerais

Art. 1° Em cumprimento ao disposto no parägrafo 2°, do artigo 165, da Constituil'åo Federal

e em conformidade com os principios estabelecidos na Constitui9åo Estadual, no que

couber na Lei Federal nO. 4.320, de 17 de Mar90 de 1964 e da Lei Complementar nO. 101, de

04 de Maio de 2000 e na Lei Orgånica do Municipio, esta Lej Fixa as Diretrjzes

Or9amentårjas, para a elabora9äo do Or9amento Programa para o exercicio de 2008, do

Municlpio de Mercedes.

Art. 2° A Proposta Orc;amentåria. que nåa conterå dispositiva estranho å previsåo da receita

e å fixal'åo da despesa, face å Constituil'åo Federal e å Lei de Responsabilidade Fiscal,

atenderå a um processa de planejamenta permanente, de descentralizayao e de

participa�o comunitåria.

Art. 3° A Lei Orc;amentåria, bern coma, suas alteray6es nån destinaräo recursos para

execul'åo direta. pela Administra9äo Publica Municipal de Projetos e atividades Iipicas das

Administra9öes Publicas Federais e Estaduais, ressalvando-se aquelas autorizadas

especificamente por Lei.

Parågrafa Unico. Despesas de campetencia de outros entes da Federac;åo. 56 serao

assumidas pela Administrayåo Municipal, quando firmadas por conv�nios, acordos ou

ajustes e previstas na Lei On;:amentåria.

�----.
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Município de Mercedes

Estado do Paraná

CAPíTULO II

Das Prioridades e Metas da Administracao Pública Municipal

Art. 4° Tendo como objetivo a melhoria da qualidade de vida do cidadáo, o Municipio de

Mercedes estabeiece as seguintes prioridades, que nortearáo a elaboracao do Orcamento
Anual:

I - implementar políticas de inclusao social;

II - desenvolver modelo de Administracao pública eficiente e democrática, com austeridade

na gestâo dos recursos públicos;

111- modernizacao na acao governamental;

IV - promover o desenvolvimento econâmico sustentável;

V - a gera�o de emprego e renda, através de incentivo a iniciativa privada, de assessoria

técnica e gerencial e de qualificacao de máo-de-obra;

VI - a educacao ambiental, para comprometer o cidadáo na construcao de um ambiente

saudável que atenda as suas necessidades de satislacao estética e de bem-estar;

VII - a lormacao de cidadáos de sucesso, com a garantia de um ensino com padráo de

qualidade;

VIII- o atendimento básico em saúde, através de servit;(os de ordem preventiva e curativa.

Art. 5° As prioridades e malas da Administrat;;:âo Municipal para o exerclcio financeiro de

2008 sáo aquelas definidas nos Anexos desta Lei, as quais loram extraidas do Plano

Plurianual, para o periodo de 2006 a 2009, aprovado pela Lei nO 48212005, de 08 de

dezembro de 2005 e alteracôes posteriores, outras prioridades apresentadas pelas

reivindicayOes da sociedade e confirmadas pelos 6rgáos da Administrayáo Municipal.

� 1° as recursos estimados na Lei Oryamentária para o exercicio de 2008 seráo destinados

preferencialmente, para as prioridades e malas definidas no Anexo I desta Lei, nao sa

constituindo, am limites à programat;;:áo das despesas.

� 2° Na elaboracao e durante a execuyáo do Orcamento do exercicio de 2008 o Poder

Executivo Municipal, poderá alterar as metas detinidas nesta Lei, aumentando ou diminuindo

seus quantitativos a tim de compatibilizar a despesa ofl;ada com a receita estimada, de

forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas e o atendimento às necessidades da

sociedade.

Art. 6° A Proposta Orcamentária do Municipio de Mercedes, relativa ao exercicio de 2008,

deverá ser elaborada de conformidade com as diversos princípios, além dos contábeis, o de

justicya social e o da transparência social:

I - O principio de justica social implica em assegurar que os programas dispostos na

Proposta Orcamentária, contribuam para a reducao das desigualdades sociais entre os

individuos, bem como no combate a qualquer tipo de exclusáo social, principalmente aos

munlcipes mais necessitados.

�-------
�
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Lei n' 651/2007 - 11. 111

11 - O princlpio da transparência social requer a observância da utiliza9âo dos diversos meios
de comunicac;Oes disponiveis, a fim de garantir O livre acesso e participacao dos cidadâos as

informac;Oes relativas ao oryamento. inclusive na discuss30 em audiências publicas.

CAPiTULO 11I

Da Estrutura das Diretrizes Orc;amentârias

Art. 7' As Diretrizes Or�mentarias para o exercicio de 2008, compreendem a seguinte
estrutura:

I - das Diretrizes Gerais;

11 - das Prioridades e Metas da Administra9âo Pliblica Municipal;

111 - da Eslrulura das Diretrizes Or�mentarias;

IV - das Receitas;

V - das Despesas;

VI - das Despesas com Pessoal;

VII - da Gestâo Patrimonial;

VIII - das Metas Fiscais;

IX - dos Riscos Fiscais;

X - do Oryamenlo da Administra9âo Direta;

XI - das Disposiyôes Gerais e Finais.

Art. 8° Para efeilo desta Lei entende-se por:

I - Programa, o instrumento de organiza�ao da acao governamental, visando a

concretizayâo dos objetivos pretendidos. sendo mensurado por indicadores estabelecidos no

Plano Plurianual;

11 - Atividade, um inslrumenlo de programayâO para alcanyar o objetivo de um programa,

envolvendo um conjunto de operac;ôes que se realizam de modo continuo e permanente.

das quais resulta um produto necessario â manuten9âo da A9âo de Governo;

11I - Projeto, um inslrumento de programa9âo para alcan�r o objetivo de um programa

envolvendo um conjunto de operar;ôes, Iimitadas no tempo, das quais resulta um produto

que concorre para a expansao ou aperfeir;oamento da Ayao de Governo;

IV - OperayBo Especial, as despesas que nâo conlribuem para a manuten9âo das Ayôes de

Governo das quais na-o resultam um produto e nao geram contraprestayao direta sob a

forma de bens e serviyos.

Paragrafo Unico. Cada programa identiticara as ar;oes necessarias para atingir os seus

objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operayOes especiais, especiticando os

respectivos valores e metas, bem como as unidades or�mentarias responsaveis pela

realiza9âo da a9âo. -:..--.
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Lei n' 651/2007 - n. iV

Art. g' 0 Orçamenl� discriminara a despesa por unidade orçamentana, em confonnidade

com a Leı Federal n 4.320/64, e as Portarıas dela decorrentes, detalhada por categoria de

programaçäo. com suas respectivas dolaçOes, especifıcando a esfera orçamentana, as

categonas econOmıcəs, os grupos de natureza da despesa e das modəlidades de aplicaçäo:

i - As categorias econOmicas seräo assim detalhadas:

a) Despesas Correntes; e

b) Despesas de Capilal.

ii - Nos grupos de nalureza da despesa sera observado 0 seguinle detalhamento:

a) pessoal e encargos sociais;

b) juros e encargos da divida;

c) outras despesas correntes;

d) inveslimentos;

e) inversOƏs financeiras, e

f) amortizaçäo da divida.

9 1° Compreendem as Despesas Correntes aquelas destinadas a manutençao e ao

funcionamento do serviço publico em gara!.

� 2' Compreendem as Despesas de Capital as destinadas il aquisiçao ou il consliluiçao de

bens de capital qua eontribuiräo para a produçäo ou geraçäo de novos bens ou serviços e

qua, integraräo 0 patrim6nio püblico. inclusive os bens de usa comum do povo qua näo säo

demonstrados ou evidenciados no balanço patrimonial.

� 3' A classifıcaçao econômica, que identifıca 0 objeto imediato de cada despesa e

proporciona 0 controle contilbil dos gastos, abrange, ainda, a c1assifıcaçäo por elementos,

confonne detenninado no artigo 13 e no Anexo n° 4 da Lei Federal n° 4.320/64 e alteraçOes

posteriores.

Art. 10. A Lei Orçamentaria discriminara em categorias de programaçäo especifıcas as

dotaçöes destinadas ao pagamento de precat6rios judiciarios e seNiços da divida, que

constarƏo das unidades orçamentarias responsaveis pelos debitos.

Art. 11. 0 Orçamento Fiscal e 0 de Investimenlo compreenderäo a programaçäo dos

Poderes Legislativo e Executivo do Municipia e seus 6rgƏos, instituldos e mantidos pela

Administraçäo Publica Municipal.

Art. 12, A mensagem que encaminhar 0 Projeto de Lei Orçamentilria conteril:

i - os poderes e ôrgaos que integrarilo a Proposla Orçamenlilna. de fonna a alender os

principios da unidade e universalidade:

ii - a origem das fontes de recursos que financiara 0 orçamento;

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-1241 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR.
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana
Lei nO 651/2007 - ti. V

111 - a demonstra9ao da distribui9'!o despesa aos 6rgaos e unidades que compoem a

Proposta Or98mentaria;

IV - a demonstra�o da previsao da despesa por fun�o de governo;

V - a demonstra�o da previsao da despesa por categoria econ6mica e por natureza;

VI - a demonstra�o da previsao de gasto com pessoal conforme disposto nos artigos 1 B. 19

e 20 da Lei Complementar nO 10112000;

VIII - a demonstra�o do Or98mento de Capital de forma demonstrar a regra ouro. conforme

artigo 12, � 2" da Lei Complementar nO 10112000.

Art. 13. A Proposta Or98mentaria do Munieipio, consolidando todos os seus poderes e

6rgaos. ineluindo o or98mento fiscal e da seguridade soeial, compor-se-a de:

I - mensagem;

11 - Projeto de Lei Or9amentaria;

111 - tabelas explieativas da receita e despesas;

IV - sumario geral da reeeita por fontes e das despesas por fun90es de governo;

V - quadro demonstrativo da receita e despesa, por categorias econOmicas;

VI - Legisla9aO da Receita;

VII - anexo da Renuncia de Reeeita;

VIII • quadros das dota90es por 6rgaos do governo e da administra9ao. na forma dos anexos

6 a 9 da Lei 4.320/64;

Art. 14. O Or9amento Geral da Administra9ao Direta do Munielpio abrangera:

I - Poder Legislativo

11 • Poder Exeeutivo:

a) Unidades da Administra9ao direta;

b) Fundo Munieipal dos Direitos da Crian98 e do Adolescente;

e) Fundo Munieipal de Saude;

d) Fundo Munleipal de Assist�neia Soeia!.

Paragrafo Unico. A estrutura do Or98mento Anual obedecera a estrutura organizaeional

vigente a epoca de seu encaminhamento, adequando-se as alterayOes previstas para o

pr6ximo exercicio.

CAPiTULO IV

Das Receitas

-::.:=====---"O=�_
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Lei n° 651/2007 - n. VI

Art. 15. Na eslimativa das receitas observara as normas tecnicas e legais, considerara os

efeitos das altera�Oes na legisla9"io. da varia�ao do indice de pre�s, do crescimento

econOmico ou de outro fator relevante e sera acompanhada de demonstrativQs de sua

evolu�o nos exercicios de 2004, 2005 e 2006, da proje�o para os exercicios de 2007 e
2008, e da melodologia de calculo e premissas ulilizadas.

Paragrafo Unico. A concessao de beneficios fiscais de carater geral sera.o considerados na
previsa.o da Receita Orc;amentaria de forma a assegurar 0 cumprimento das metas fiscais
previstas para 0 exercicio.

Art. 16. No Projeto de Lei Or�menlaria. 0 monlante previslo para as receilas de opera�s
de credito nao podera ser superior aos das despesas de capita1.

Art. 17. 0 Poder Executivo aperfei�oara a aplica�o da legisla�o tributaria, objelivando

promover a justic;a fiscal do Municipio e assegurar 0 cumprimento das metas fiscais.

CAPiTULOV

Das Despesas

Art. 18. A previsa.o da despesa sera revista segundo 05 pre�s e custos correntes, vigentes

em 1° de Agosto de 2007, e sera compativel com as prioridades e metas previstas na

presente Lei, em especial 0 estabelecido no Anexo 1, das Metas Fiscais.

Art. 19. Os criterios para distribui�ao dos recursos para os 6rgaos e os poderes do

municlpio obedecerao prioritariamente as despesas com pessoal e seus encargos sociais,

serviyos da dlvida, outras despesas de custeio administrativo operacional e precat6rios

judiciais, ap6s poderao ser programados recursos ordinarios para atender despesas de

capital.

Paragrafo Unico. A Previsao On;amentaria nao contera dota<;ao destinada a investimentos
em obras novas nao incluidas no PPA - Plano Plurianual, excluidas as obras de

conserva<;ao e adapta<;ao de bens im6veis pertencentes ao Patrim6nio Publico Municipal.

Art. 20. Sao vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa, sem que

exista dota<;ao oryamentaria, e recursos financeiros previstos na programa<;ao de

desembolso, e a inscri<;ao de Restos a Pagar estara limitada ao montante das

disponibilidades de caixa.

Paragrafo unico. A conlabilidade registrara os atos e falos relativos a Geslao

Or�menlario-Financeira, efetlvamenle ocorridos. sem prejuizo das responsabilidades e

provid�ncias derivadas da inobservancia do caput deste artigo.
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Lei n° 651/2007 - 11. VII

Art. 21. Os projetos, atividades e opera90es espeeiais eom dota900S vineuladas a reeursos

de conv{mios, opera90es de credito e outros recursos vinculados. somente semo

executados se ocorrer o seu ingresso no f1uxo de caixa do respectivQ 6rg�o.

Art. 22. As despesas eorrentes derivadas de leis ou atos administrativos, que fixem para o

Municipio a obriga�o legal de sua exeeu�o, por um periodo superior a dois exereieios

deverao:

I - estar aeompanhada de estimativa do impaeto or9amenMrio nos exereieios de 2008, 2009

e 2010 e das premissas e metodologia de caleulo utilizado;

11 - declara�o do ordenador da despesa de que o aumento tem adequa�o or�mentaria e

financeira com a Lei Or�mentiuia Anual, tenha compatibilidade com o Plano Plurianual e

com esta Lei.

Paragrafo Unieo. Sera eonsiderado aumento de despesa a prorroga9ao daquela eriada por
prazo determinado, que ultrapasse um periodo superior a dois exerclcios.

Art. 23. Para efeito de eumprimento ao disposto no 9 3° do artigo 16 da Lei Complementar

n° 101, de 04 de maio de 2000, sera eonsiderada irrelevante a despesa enquadravel no

artigo 24, ineisos I e 11 da Le; 8.666/93.

Art. 24. As obras iniciadas sob a responsabilidade do Municipio terao prioridade na alocaya.o

dos recursos ate sua conclusa.o.

Art. 25. O Executivo Municipal esta autorizado a assinar convlmios, acordos e ajustes com

os Governos, Federal e Estadual, atraves de seus Orgaos da Administra9ao Direta ou

Indireta para realiza9aO de obras ou selVi�os de competencia do Municlpio ou nao.

CAPiTULOVI

Da Despesa Com Pessoal

Art. 26. A despesa total eom pessoal dos Poderes, Exeeutivo e Legislativo, para o exercicio

de 2008, naa excedera os limites prudeneiais de 51,30% (einqOenta e um vlrgula trinta por

cento) e 5,70% (eineo virgula setenta por eento) da Reeeita Corrente L1quida,

respectivamente.

Art. 27. A Administra�o Direta obedecera rigorosamente os Iimites estabeleeidos para as

despesas eom pessoal, e as seguintes eondi90es:

I - caso a despesa eom pessoal ultrapasse o Iimite prudeneial, ou seja, o pereentual de 95%
(noventa e cinco por cento) do limite correspondente a cada Poder, ate que comprove o

retorno nos relat6rios fiscais do quadrimestre seguinte, ficam proibidos os seguintes atos:
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a) conceder qualquer tipo de vantagens que aumente a despesa;

b} conceder gratificaçao a qualquer !itulo;

c) aumento salarial, salvo se for em decorrencia de sentença judicial, de lei au contrata,
ressalvada a revisao geral anual;

d) criar cargo, emprego ou funçao;

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

f} preencher cargo publico;

g) admitir au cantratar pessoal a qualquer titulo, ressalvada para repor servidores que se

aposentarem ou falecerem das areas de educaçao, saude e de utilidade publica;

h} contratar horas extras;

i) conceder promoçOes e os avanços previstos no plana de carreira.

ii - se a despesa total com pessoal de cada Poder ultrapassar os limites maximos definidos

na Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejuizo das medtdas previstas no Inciso r deste

artigo. o excedente tera que ser eliminada nos dois Quadrimestres seguintes, sendo pelo

menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outraSt aS seguintes provid�ncias:

a) reduçao em pelo menos vinte por eento das despesas com cargos em comissao e tunçaa

de confiança;

b) exoneraçao dos servidores nao estaveis;

c} perda de cargo de servidor estavel, nos termos e condiçöes estabelecidas na Constituiçao

FederaL.

Art. 28. Os Poderes Legislativo e Executivo sao autorizados a conceder vantagens au

aumento de remuneraçao, a criaçao de cargos e tunçôes au alteraçao de estrutura de

carreira, a admiss30 de pessoal a qualquer titula, condicionado as seguintes exig�ncias:

i - comprovaçao de que a despesa com pessoal nao esteja extrapolando limite de alerta, ou

seja, o percentual de 90% (noventa por cento) dos limites para cada poder, estabelecidos na

Lei de Responsabilidade Fiscal;

ii - declaraçao expressa do ordenador de despesa de cada poder, que a projeçao da

despesa aa longo dos 12 (doze) meses nao ultrapassara pereentual de que trata o inciso

anterior;

iii - demonstrativo da estimativa do impacto na previsao orçamentaria nos exercicios de

2008, 2009 e 2010, e a origem dos recursos para o custeio da despesa;

LV - se houver pn\via dotaçao suficiente para atender as projeçOes de despesa de pessoal e

aos acrescimos dela decorrentes.

� 1° Exclui-se das exig�ncias estabelecidas neste artigo, a despesa obrigat6ria de carater

continuado decorrente da revisao geraı dos servidores, prevista no Artigo 37, X, da

Conslituiçao Federal, que tem por finalidade a recomposiçao do poder aquis�ivo dos

vencimentos defasados em razao da inflaçao. nos termos do Artigo 17, � 6°, da Lei de

Responsabilidade Fiscal, cuja autorizaçao sera estabelecida em lei especifica.

-------
--==>
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� 2° Os recursos para as despesas decorrentes dos atos previstos no caput deste artigo
deverao estar previstos no orçamento OU acrescidos por creditos adicionais.

Art. 29. Os Poderes Legislativo e Executivo säo autorizados a promover as alteraç6es e
adequaç6es na legislaçäo de pessoal e nas estruturas dos quadros de pessoal, com objetivo
de modemizar e conferir maiar eficiencia e eficacia nas açöes institucionais e na prestaçao
de serviços publicos, desde que observado 0 que dispoo 0 Artigo 17 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

CAPiTULO VII

Da Gestäo Patrimonial

Art. 30. As disponibilidades de caixa da Municipio serao obrigatoriamente depositadas em
instituiçoes financeiras oficiais.

Ar!. 31. 0 produto de alienaçäo de bens e direitos que integram 0 Patrim6nio Municipal

devera ser aplicado obrigatoriamente em despesas de capital, de forma a preservar 0
PatrimOnio Publico.

Art. 32. Em atendimento ao Paragrafo Unico do artigo 45 da Lei Complementar n' 10112000,

os projetos em andamento por ocasiäo do encaminhamento desta LDO estäo especificados

no Relal6rio contido no Anexo IV desta LeL

CAPiTULO VIII

Das Metas Fiscais

Art. 33. Nos termos dos 99 l' e 2' do Artigo 4' da Lei Complementar nO 101, de 04 de Maio

de 2000, fica estabelecido no Anexo Il da presente Lei, as Metas Fiscais para 0 exerclcio

financeiro de 2008, no sentido de alcançar 0 superavit primario e de resultado nominal,

necessario a garantir uma trajet6ria de solidez financeira da Municipio.

9 1° 0 Anexo Il que compreende as Metas Fiscais, contera:

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

receitas, despesas e resultado primario;

Il - Adendo 2: Demonstrativo contendo as valores correntes e constantes relativas ao

resultado nominal e montante da divida publica;

111 • Adendo 3:

anterior;

Demonstrativo de avaliaçäo da cumprimento das metas relativas ao ana

----�-..
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IV - Adendo 4: Demonstrativo das metas anuais, instruldo сот тет6гіа е metodologia de

calculo que Justlfiquem 05 resultados pretendidos, comparando-as сот as fixadas nos tres
exercicios anteriores;

V • Adendo 5: Demonstrativo da еvоlu>зо do раtгітбпіо liquido;

VI - Adendo 6: Demonstra900s da аvаlіа>зо da sіtuа>зо financeira е аІиаl do Fundo
Previdenciario Рг6ргіо;

VI - Adendo 7: Demonstrativo da estimativa е compensa�o da гепйпсіа de receita;

VII - Adendo 8: Demonstrativo da margem de expans�o das despesas obrigat6гias de
carater continuado.

�;ZO 05 valores das Metas Fiscais ет апехо devem ser vistos сото indicativo, рага tanto.

ficam admitidas varia�oes de forma а асотodаг а trajet6ria que as determinem, ate о епУіо
do Projeto da Lei ОГ9Зтепtапа рага 2008.

� З' Ap6s а aprova9�0 legislativa da Previs�o ОГ9атепІагіа, о Апехо 11 que ІгаІа das metas

fiscais рodеп\ ser reformulado, objetivando adequar as altera96es advindas de тudап9ЗS

па le9isla�o tributaгia, Гіпапсеіга е or�mentaria que venham а ser pгomovidas pelo

Governo Federal по decorгer do ехегсісіо, ои resultantes do comportamento da есопотіа

nacional, sem prejufzo das metas estabelecidas.

Art. З4. О Рodег Executivo demonstrara, ет audil!ncia рсы�саa регапІе а ComissM

РегтапепІе de Finan9as е ОГ9атепІо do Poder Legislativo Мипісіраl, аІв о final dos meses

de таіо е setembгo de 2008 е по mes de Fevereiro de 2009, а аvаlіа9ЙО ет relat6rios

quadrimestrais das metas fiscais estabelecidas е executadas.

Art. З5. Caso seja necessaria а lітіІа9М de empenho das dota96es ОГ9Зтепtагіаs е da

mоvіmепtа.узо (іпапсеіга рага cumprimento ао disposto по artigo 90 da Lei Complementar

101, de 04 de таіо de 2000, sera fixado ет ato рг6ргіо os limites de empenho nos

percentuais е montantes estabelecidos рага cada Unidade, excluldas as despesas que

constituem оЬгіgа.узо constitucional ou le9al de execu�o е de fопnа proporcional а

partjcipa�o dos Poderes по total das dоtа.убеs iniciais constantes da Lei Or.yamentaria de

2008.

Paragrafo Йпісо. No caso de restabelecimento da receita prevista ou do cumprimento das

metas fiscais, а execu�o retornara а noгmalidade.

CAPЇrULO ІХ

Dos Riscos Fiscais

Art. З6. Рага еІеіІо do disposto по inciso ІІІ do ar1igo 5' da Lei СотрlетепІаг п' 101, de 04

de Маіо de 2000. а Lei ОГ9Зтепtагіа сопІега Reserva de Сопtіпgl!псіалот�
�
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(zero vlrgula qualro por cento) da Receita Correnle Llquida. para atender passivos
contlngentes e Qutros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Paragrafo unico. Caso nao ocorram 05 passivQs contingentes e riscos fiscais, citados no
Caput desle artigo, ale 0 dia 30 de novembro de 2008. a lolalidade dos recursos da
Reserva de Contingencia podera ser utilizada, por alo do Chefe do Poder Execulivo
Municipal como fonle de recurso para abertura de Creditos Adicionais Suplemenlares de
dota\Xles com insuficiencia de saldo.

CAPiTULO X

00 Or�amento

Arl 37. 0 Poder Executivo, tendo em vista a capacidade financeira do Municipio. procedera

a sele>lio das prioridades e metas estabelecidas nesta Lei, a serem incluldas no Projelo de

Lei do On;:amento Anual, podendo, se necessinio, incluir programas nao previslos, desde

que financiados com recursos de outras esferas de govemo e entidades intemas e extemas

ou financiados.

Paragrafo unico. 0 Poder executivo, tendo em vista a capacidade financeira do Munidpio

podera, atraves de decreto, adequar as metas, bem como incluir programas nao elencados

no Anexo I desla Lei. duranle 0 exercicio de 2008.

Art. 38. 0 total da despesa da Ciimara Municipal nao podera ultrapassar os limites do Artigo

29-A. da Conslilui,ao Federal, com a reda,M dada pela Emenda Conslitucionai n° 25.

Paragrafo Unico. Os repasses do Poder ExecutivQ a Camara Municipal, para as despesas

com pessoal e subsfdio dos Vereadores, sera em consonancia com 05 dispositiVQS da Lei

Complemenlar nO. 101 e da Emenda Constilucional n° 25.

Art. 39. 0 Municlpio aplicara 25% (vinte e cinco por cenlo) da receita resultanle de

irnpostos, compreendida a proveniente de transferllncias, conforme dispOe 0 Artigo 212 da

Constjtui�o Federal, na Manuten�o e Desenvolvimento do Ensino.

Paragrafo Unico. 005 recursos provenientes do Fundo de Manutenyao e Desenvolvimento

da Educa>lio Basica e de Valoriza>lio dos Profissionais da Educa,ao - FUNOEB deverao

ser aplicados na educatyao basica a Emenda Constitucional n° 53, de 19 de dezembro de

2006.

Art. 40. Nas a,Oes e servi�s publicos de saude, 0 Municipio aplicara no minimo 0

percenlual de 15% (quinze por cento) da receila resullanle de impostos. com a reda>lio

dada pela Emenda Constitucional nO. 29, de 13 de Setembro de 2000, em confonnldade com

as orienta,oos aprovadas pela Resolu>lio nO. 322. de 08 de maio de 2003, do Conselho

Nacional de Saude. -�

•
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Parágrafo unico. Os recursos transferidos pelo Ministërio da Saude para o custeio do

Sistema Unico de Saude - SUS, para o desenvolvimento das a'Yoos e servi�s publicos de

saude nao integram o cálculo de que Irala esle artigo.

Art. 41. O Peder Executivo ë autorizado a celebrar convénios, acordos. ajustes ou

congéneres. conforme legisla9âo pertinente, objetivando conlribuir para o custeio de

despesas de competéncia de outros entes da Federa9âo, desde que haja interesse do

Municipio ou alguma tarma de ressarcimenlo.

Art. 42. O Municlpio pederâ, mediante prévia autoriza9âo Legislativa. conceder ajuda

financeira a titulo de .subven9Ôes sociais., a entidades privadas sem fins lucrativos, de

atividades de natureza continuada, que preencham as seguintes condj�s:

I - sejam de atendimento direlo aa publico, de forma gratuita, nas áreas de assistëncia

social, saude, educac;áo ou cultura ou associalŷâo comercial.

II - estejam cadastradas no Conselho Municipal de Assisténcia Social.

� 1° Para habilitar-se aa recebimento de subvent;Oes sociais, a entidade privada sem fins

lucrativos deverá apresentar declarat;âo de funcionamento regular no ultimo exercicio e

comprovantes de regularidade do mandato de sua diretoria.

� 2° As entidades beneficiadas nos termos deste artigo prestarao contas aa Poder

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

contas pendente.

� 3° As entidades privadas beneficiadas corn recursos publicos, a qualquer titulo, submeter

se-ao it fiscaliza�ao do poder concedente, corn a finalidade de verificar o cumprimento de

metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

� 4° Os repasses e recursos serao efetivados mediante convënio conforme determina o

artigo 116 e parágrafos da Lei Federal nO 8.666, de 21 de Junho de 1993.

� SO Excetuam-se do disposto nos incisos I, e II deste artigo as Associa�Oes de Pais e

Mestres - APMs das Escolas Municipais, e outras Associat;Oes representativas de dasses

que venham prestar servi�os ao Municipio, caso em que será firmado Termo de Cooperayao

Técnica Financeira.

Art. 43. Nos termos dos artigos 7°. 42 e 43. da Lei Federal nO 4.320164, fica o Executivo

Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, para o exercicio de 2008, até

o Iimite que serâ determinado na Lei Or9"mentâria Anual.

Parágrafo unico. A autorizacâo de que trata o caput deste artigo. serâ extensiva âs

dotacoos or9"mentárias consignadas ao Peder Legislativo.

,
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Art. .�. A Assesso.ria Juridica do Municlpio encaminhara à Secretaria de Planejamento,
Adml",slra�o e Fman9"s até 30 de Julho do correnle ano, a rela�o dos débitos
decorrentes de precatórios judiciarios a serem incluldos na Proposta Orcamentaria de 2008

devidamente alualizados, conforrne deterrninado pelo art. 100, � 1°, da Constrtui�o Federal
especificando: .

I - numero e data do ajuizamento da ac;âo originaria;

11 - nûmero do precal6rio;

111 - lipo da causa julgada;

IV - dala da autua�o do precatório;

V - nome do beneficiario;

VI - valor do precal6rio aser pago;

VII - dala do trânsito em julgado; e

VIII - nûmera da vara cu comarca de origem.

CAPiTULO XI

Cas Disposi�ôes Gerais e Finais

Ar!. 45. A Proposta Or9amenlaria do Poder Legislalivo sera elaborada pela Câmara

Municipal e encaminhada ao Executivo Municipal até a dala de 15 de agosto de 2007, para

compor 0 Projeto de Lei do Or9amento Geral do Municlpio, nos lermos da legisla9âo

pertinente e no limile eslabelecido pela Emenda Conslitucional nO. 25, de 14 de Fevereiro de

2000.

Ar!. 46. A Proposla do Or9amenlo Geral do Municipio serà encaminhada pelo Poder

Executivo ao Poder Legislalivo até a dala de 30 de Setembro de 2007, para ser apreciada e

deliberada nos termos da legisla�ao am vigor, devendo sar devolvida para sanyao até 15 de

Dezembro de 2007.

Paragrafo Ûnico. As emendas aD Projeto de Lei do Or/yamento somente podem sar

aprovadas caso;

I - sejam compativeis com 0 Plano Plurianual e oom as disposiyOes desta Lei, inclusive com

o Anexo de Metas Fiscais;

11 - estejam em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial a

capacidade or9"mentaria e financeira do Municlpio;

111 - sejam relacionadas com a correyao de erros ou omissOes.

Ar!. 47. Alé trinta dias após a publica9ào da Lei Or9"mentaria, 0 Poder Executivo tomara as

seguintes providências: .--- ---�
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I - estabelecera a programa�o financeira e o cronograma de execu�äo mensal de

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

11 - desdobrara em metas bimestrais de arrecadar;äo as receitas previstas no Or�mento

Anual, e demais exig�ncias eslabelecidas no Artigo 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

111 - determinara o desdobramento da Despesa Or9'!mentaria, de forma estabelecer o QDD

- Quadro de Detalhamenlo da Despesa Or9'!menlaria.

Art. 48. Esla Lei enlra em vigor na data de sua publica�o.

Gabinele do Prefeilo do Municipio de Mercedes, ESlado do Parana, em 28 de junho de

2007.

VilSo�ch;;:;e;= :5>
---�--

PREFEITO
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