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Município de Mercedes

Estado do Paraná

LEI N°. 88212009, DE 25 DE JUNHO DE 2009.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DO MUNiCípIO DE MERCEDES PARA O EXERCíCIO
FINANCEIRO DE 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDEN
CIAS.

O PREFEITO DO MUNiCípIO DE MERCEDES - ESTADO DO PARANÁ, faço saber que

a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte. PUBlICADO

L E I 0.,. ::0 �120m..
v")ão {) PN ""y\):j

CAPíTULO I pagon. DJ. Q.2 Oj di 0:[ a;
Das Diretrizes Gerais

'" Edoção <26.21
Art. 1° Fica estabelecido, nos tennos desta Lei, as diretrizes gerais e as especificas

para a elaboração e execuçao da Lei Orçamentária do Município de Mercedes para o exercício

financeiro de 2010, de conformidade com os princípios estabelecidos na Constituição Federal,

na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal n,o 4.320, de 17 de março de 1964 e da

Lei Complementar nO 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2° A Lei Orçamentária, bem como, suas alterações não destinarão recursos para

execuçâo direta, pela Administração Pública Municipal de projetos e atividades tipicas das

Administrações Públicas Federais e Estaduais, ressalvando-se aquelas autorizadas

especificamente por Lei.

Parágrafo único. As despesas de competência de outros entes da Federação, só serão

assumidas pela Administração Municipal, quando firmadas por convênios, acordos ou ajustes e

previstas na Lei Orçamentária.

CAPíTULO 11
Da Estrutura das Diretrizes Orçamentárias

Art. 3° As Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010, compreendem a seguinte

estrutura:

I - das Diretrizes Gerais:

11 - da Estrutura das Diretrizes Orçamentárias;

111 - das Prioridades e Metas da Administração Pública Municipal;

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 Orçamento da Administraçao Direta;

XI - dos Fundos Especiais;

XII - das Disposições Gerais e Finais.
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Art. 4° Para efeito desta Le; entende-se por:

1 - Programa, 0 instrumenlo de organiza9ao da a9ao governamental, visando a

concretizac;:ao dos objetivos pretendidos. sendo mensurado por indicadores estabelecidos no

Plano Plurianual;

11 - Atividade, um inslrumento de programa9ilo para alcan9ar 0 objetivo de um

programa, envolvendo um conjunto de operac;:Oes que se realizam de modo contlnuo e

permanente, das quais resulta um produto necessario a manuten.yao da A�o de Governo;

111 - Proieto, um inslrumenlo de programa9ao para alcan98r 0 objelivo de um

programa envolvendo um conjunto de operac;:Oes, Iimitadas no tampa, das quais resulta um

produto que concorre para a expansao ou aperfeic;:oamento da Ayao de Governo;

IV - Opera9iJo Especial, as despesas que nao contribuem para a manulen9ao

das A90es de Governo das quais nao resullam um produto e nao geram contrapresta9ilo direta

sob a forma de bens e servic;:os.

� 1° Cada programa identificara as ac;:oes necessarias para atingir 05 seus objetivos,

sob a forma de atividades, projetos e opera�s especiais, especificando 05 respectivos valores

e metas, bem como as unidades oryamentarias responsaveis pela realiza�o da a�o.

� 2° Cada atividade, projeto e opera9ilo especial identificara a fun9i\o e a subfun9ilo as

quais se vinculam.

� 3° As categorias de programa9ilo de que trala esta Lei serao identificadas no projeto

de lei oryamentaria por programas, atividades, projetos ou operac;6es especiais. e respectivos

subtitulos com indicac;ao de suas ac;oes e/ou metas fisicas.

Art. 5° 0 Orc;amento discriminara a despesa por unidade orc;amentaria. em conformidade

com a Lei Federal nO 4.320/64, as Portarias dela decorrentes, e especifica90es constantes do
plano de conta estabelecido e atualizado pela Secretaria do Tesouro Nacional- STN, detalhada

por categoria de programac;ao, com suas respectivas dotac;oes, especificando a esfera

orc;amentaria, as categorias econ6micas, os grupos de natureza da despesa e das modalidades

de aplica9ao.

Art. 6° A Lei Orc;amentaria discriminara em categorias de programac;ao especificas as

dotac;Oes destinadas ao pagamento de precat6rios judiciarios e servic;os da divida, que

constarao das unidades oryamentarias responsaveis pelos debitos.

Art. 7° 0 Oryamento Fiscal e 0 de lnvestimento compreenderao a programac;ao dos

Poderes Legislativo e Executivo do Municipio e seus 6rgaos, instituldos e mantidos pela

Adminislra9i\o Publica Municipal.

Art. 8° A mensagem que encaminhar 0 Projeto de Lei Oryamenttuia contera:

I - os poderes e 6rgaos que integrarao a Proposta Oryamentaria, de forma a

atender os principios da unidade e universalidade;

11 - a origem das fontes de recursos que financiara 0 or9amento;

111 - a demonslra9ao da distribui9ao despesa aos 6rga05 e unidades que

compOem a Proposla Or9amenlaria;

IV - a demonstra9ao da previsao da despesa por fun9ao de governo;

V - a demonstrac;ao da previsao da despesa por categoria econ6mica e por

natureza;
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VI - a demonstrayâo da previsao de gasto com pessoal conforme disposto nos

artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar n' 101/2000;

VII - a demonstrayao da previsao de aplicayao de impostos e despesa na

manutenyao e desenvolvimento do Ensino, confonne artigo 212 da Constituiyao Federal;

VIII - a demonstrayâo da previsao dos recursos vinculados ao Fundo de

Manutenyao e Desenvolvimento da Educayao Basica e de Valorizayao dos Profissionais da

Educayao - FUNDEB, de conformidade com a Emenda Constitucional n'. 53, de 19 de

Dezembro de 2006;

IX - a demonstrayao da previsao de aplicayâo de recursos na saude publica,

conforme 0 disposto na Emenda Constitucional n' 29/2000;

X - a demonstrayao do Oryamento de Capital de forma demonstrar a regra

ouro, confonne artigo 12, S 2' da Lei Complementar n.' 10112000.

Art. 9' A Proposta Oryamentaria do Municipio, consolidando todos os seus poderes e

6r9à05, incluindo 0 on;amento fiscal e da seguridade social, compor-se-a de:

I 4 mensagem;

11 - projeto de Lei Oryamentaria;

111 - tabelas explicativas da receita e despesas;

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

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

VI - Legislayao da Receita;

VII - anexo da Renuncia de Receita;

VIII - quadros das dotayoos por 6rgaos do governo e da administrayao, na

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

IX - anexo demonstrativo da compatibilidade da programayao do oryamento

com os objetivos e metas constantes do Anexo de Metas Fiscais da LDO;

X - plano de aplicayao dos fundos especiais;

XI - descri9ao sucinta da competência de cada unidade administrativa e

respectiva legislayâo pertinente.

Art. 10.0 Oryamento Geral da Administrayao Direta do Municlpio abrangera:

1 - Poder Legislativo

11 • Poder Executivo:

a) Unidades da Administrayao direta;

b) Fundo Municipal dos Direitos da Crianya e do Adolescente;

c) Fundo Municipal de Saude;

d) Fundo Municipal de Assistência Social.

Paragrafo unlco. A estrutura do Oryamento Anual obedecera à estrutura organizacional

vigente à êpoca de seu encaminhamento. adequando-se as altera'YÖes previstas para 0 pr6ximo

exerclcio.

Art. 11. Na elaborayao da proposta oryamentaria, as receitas e despesas serâo

oryadas segundo as disposiyOes desta Lei, podendo ainda ser corrigidas, se necessario,

durante a execuyao oryamentaria, atravès de ato pr6prio do Poder Executivo, atê 0 limite

mensal da infla9ào verificada no periodo compreendido entre 0 mês seguinte de sua elabora9ao

atè 0 mês de novembro de 2010.

Paràgrafo unico. 0 Poder Executivo explicitara no Projeto de Lei da proposta, 0 Indice

de inflayao que podera corrigir a previsao oryamentaria.
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CAPiTUlO III
Das Prioridades e Metas da Administrac;ăo Publica Municipal

Art. 12. Tendo como objetivo a melhoria da qualidade de vida do cidadăo. o Municipio de

Mercedes estabelece as seguintes prioridades, que nortearăo a elaborac;1io do Or93mento

Anual:

I • implementar politicas de inclusăo social;

II - modernizac;1io na ac;1io governamental;

III - promover o desenvolvimento econOmica sustentavel;

IV - a geralYao de emprego e renda, atraves de incentivo ă iniciativa privada, de

assessoria tecnica e gerencial e de qualîficacăo de mao-de-obra;

V - a educa'Y3o ambiental, para comprometer o cidadao na construţao de um

ambiente saudâvel que atenda as suas necessidades de satisfayăo estatica e de bem-estar;

VI - a formaiYăo de cidadaas de sucesso, corn a garantia de um ensino corn

padrăo de qualidade;

VII - o atendimento basica em saude, atraves de serviţos de ardem preventiva

e Guraliva.

Art. 13. Na eiabora9ăo e durante a execuc;1io do Or9amento do exerclcio de 2010 o

Poder Executiva Municipal, podera alterar as metas definidas nesta Lei, aumentando ou

diminuindo seus quantitativos a fim de compatibilizar a despesa orryada corn a receita estimada,

de forma a assegurar o equilibrio das contas publicas e o atendimento as necessidades da

sociedade.

Art. 14. A Proposla Or93mentaria do Municlpio de Mercedes. relativa ao exerclcio de

2010, devera ser elaborada de conformidade com os diversos prin ci pios, alem dos contabeis, o

de justi93 social e o da transparencia social:

I - o principio de justirya social implica em assegurar que os programas

dispostos na Proposta Orryamentaria, contribuam para a reduryao das desigualdades sociais

entre os individuos, bem como no combate a qualquer tipo de exclusăo social, principalmente

aos municipes mais necessitados;

II - o principio da transparencia social requer a observância da utilizayăo dos

diversos meios de comunicaryOes disponiveis, a fim de garantir o Iivre acesso e participayăo dos

cidadăos as informaryOes relativas ao orryamento, inclusive na discussăo em audiencias

publicas.

CAPiTUlO IV
Das Receitas

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

os efeitos das altera90es na legislac;1io, da varia9ăo do indice de pre90s, do crescimento

econOmico ou de outro fator relevante e sera acompanhada de demonstrativos de sua evolu9ăo

nos exercicios de 2007, 2008, da previsăo do exercicio de 2009 e da projec;1io para os

exerclcios de 2010, 2011 e 2012, e da metodologia de calculo e premissas utilizadas.

Paragrafo unico. A concessăo de beneficios fiscais de carâter geral sera considerada na

previsăo da Receita Orrramentaria de forma a assegurar o cumprimento das metas fiscais

previstas para o exerclcio.

Rua Dr. Oswaldo Cruz. 555 - Fone/Fax (45) 32�OOO - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR.

e-mail: mercedes@mjmet.oom.br-CNPJ95.719.37310001.23



Municipio de Mercedes

Estado do Parana

5

Art. 16. A estimativa da renuncia de receita prevista no Anexo de Metas Fiscais devera

ser demonstrada atraves de anexo pr6prio na proposta on;:amentaria, contendo 0 seguinte:

I - a margem para concessao de renuncia de receita;

11 • a descri9ao dos atos legais que fundamentam a renuncia de receita;

III • demonstrac;3:o de que a renuncia foi considerada na estimativa de receita

constante da previsa.o orc;amenttlria.

Art. 17. No Projeto de Lei Or9amentaria, 0 montante previsto para as receitas de

opera90es de credito Ma podera ser superior aos das despesas de capital.

Art. 18. 0 Poder Executivo revisara e aperfei90ara a aplica�o da legisla�o tribulana,

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

CAPiTULOV
Das Despesas

Art. 19. A previsa.o da despesa sera revista segundo 05 preyos e custos correntes,

vigentes em 1° de Agosto de 2009, e sera compativel com as prioridades e metas previstas na

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

Art. 20. Os criterios para distribui�o dos recursos para os 6rgaos e os poderes do

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

serviltos da divida, outras despesas de custeio administrativo operacional e precat6rios

jUdiciais, ap6s poderao ser programados recursos ordinarios para atender despesas de capital.

Paragrafo (mico. A Previsao On;amentaria nao contera dotaltao destinada a

investimentos em obras novas nao incluidas no PPA - Plano Plurianual, excluldas as obras de

conserva9ao e adapta9ao de bens im6veis pertencentes ao Patrim6nio Publico Municipal.

Art. 21. Durante a execu9ao or9amentaria os atos Que resultarem na cria�o,

expansao ou aperfei90amento de a�o governamentat que acarrete aumento da despesa nao

prevista no on;amento exigir-se-a 0 seguinte:

I - estar acompanhada de estimativa do impacto or93mentario nos exerclcios de

2010,2011 e 2012 e das premissas e metodologia de calculo ulilizado:

11 - Declara9ao do ordenador da despesa de que 0 aumento tem adequa�o

or9amentaria e financeira com a lei or93mentaria anual, tenha compatibilidade com 0 Plano

Plurianual e com esta Lei.

Art. 22. As despesas correntes derivadas de leis ou atos administrativos, que fixem

para 0 Municipio a obriga9ao legal de sua execu9ao, por um periodo superior a dois exercicios

deverao estar instruidas das exigencias estabelecida no Inciso 1 do artigo anterior e

acompanhada de comprova9ao de que nao afetara as metas de resultados fiscais.

9 1° Sen3 considerado aumento de despesa a prorroga9ao daquela criada por prazo

determinado, que ultrapasse um per;odo superior a dois exercicios. . .

� 20 Entendem-se como despesas irrelevantes, para fins do 9 3., do art.go 16 da Le'

Complementar n.o 101, de 2000, aquelas cujo valor nao ultrapasse, para bens e servi90s, os

limiles dos incisos I e 11 do art. 24 da Lei Federal nO 8.666, de 1993.
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Art. 23. S�a vedadas quaisquer pracedimentas pelas ardenadares de despesa que

viabilizem а exeC09�a de despesas sem camprovada е suficiente dispanibilidade de data�a

ОГl;:аmепtэгiа.

Paragrafo unico. А cantabilidade registrara as atas е fatas relativas а gest�a

or�mentario-financeiгa efetivamente ocoгridos. sет prejulzo das responsabilidades е

ргоvidёпсiаs derivadas da inobservancia do capиt deste aгtigo.

Art. 24. 05 projetos, atividades е орегЩ:беs especiais сот dota�oos vinculadas а

recursos de conv�nios, ореГЭ90еs de credito е Dutros recursos vinculados, somente seГ30

executados S8 осоггег о seu ingгesso по fluxo de caixa do respectivo 6Г93О.

Art. 25. As abras iniciadas sab а respansabilidade da Municipio terM prioridade па

aloca�o dos recursos ate sua conclus30.

Art. 26. О Poder Executivo е autorizado а celebгar сопvёпiоs, acordos, ajustes аи

cong�neres, conforme legisla�o pertinente, objetivando contribuir рага о custeio de despesas

de compet�ncia de outros entes da Fedеrщ:ао, desde que haja interesse do Municfpio ou

alguma forma de ressarcimento.

Art. 27. Os Poderes Legislativo е Executivo s�o autorizados а promover as alterayoes

е adequa9C>es па lеgislа9ЭО de pessaal е nas estruturas das quadros de pessaal. сот objetiva

de modernizar е conferir maior еfiсiёпсiа е eficacia nas Щ�беs institucionais е па presta�o de

servi9as pubIicas. desde que abservada а que dispC>e а artiga 17 da Lei de Respansabilidade

Fiscal.

CAPiTULOVI
Оа Despesa Сот Pessoal

Art. 28. А Administra�a Diceta abedecera rigarosamente as limites estabelecidas рага

as despesas сот pessoal, е as seguintes сопdiубеs:

I - caso а despesa сот pessoal ultrapasse о limite prudencial, ои seja, о

percentual de 95% (naventa е cinco рог centa) da limite correspandente а cada Poder, ate que

comprove о retorno nos relat6rios fiscais do quadrimestre seguinte, ficam proibidos os seguintes

atos:

а) conceder qualquer tipo de vantagens que aumente а despesa;

Ь) canceder gratifica9�a а qualquer ti!ula;

с) aumento salarial, salvo se for ет dесorrёпсiа de sentenya judicial, de lei ои

contrato, ressalvada а revis�o geral anual;

d) criar cacga. emprega ао (ОП9�а;

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

f) preencher cacga pubIica;

g) admitir ou contratar pessoal а qualquer titulo, ressalvada para repor

servidares que se apasentarem оо falecerem das areas de OOoca�a. saude е de utilidade

pubIica;

h) can!ratar haras extras;

i) conceder promoyoes е as avanyos previstos по plano de carreira;

11 - se а despesa tatal сат pessaal de cada Pader ultrapassar as limites

maximos definidos па Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejufza das medidas previstas по
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Incisa I deste artigo, O excedente tefa que ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes,

sendo pelo menos um teryo no primeiro, adotando-se, eotre outras, as seguintes provid�ncias:

a) redu�o em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em

comissāo e funtrāO de confianya;

b) exonera9aO dos servidores nao eslaveis;

e} perda de eargo de servidor eslavel, nos termos e eondi<;oes eSlabeleeidas na

Conslitui9ao Federal.

Art. 29. Os Poderes Legislativo e Executivo sao autorizados a conceder vantagens ou

aumento de remunerayāo, a criayāo de cargos e funyOes ou alterayāo de estrutura de carreira,

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

I - eomprova9ao de que a despesa eom pessoal nao esteja extrapolando limite

de alerta, ou seja, o pereenlual de 90% (noventa por eenlo) dos limites para cada poder,

estabeleeidos na Lei de Responsabilidade Fiscal;

II - deelara9ao expressa do ordenador de despesa de cada poder, que a

proje,ao da despesa ao longo dos 12 (doze) meses nao ultrapassara percenlual de que trata o

inciso anterior;

III - demonstrativo da estimativa do impacto na previsāo on;amentaria nos

exerclcios de 2010,2011 e 2012, e a origem dos recursos para o custeio da despesa;

IV - se houver previa dola>āo sufieiente para alender as proje<;Oes de despesa

de pessoal e aos acrescimos dela decorrentes.

� 1° Exelui-se das exigeneias eslabeleeidas neste artigo, a despesa obrigat6ria de

carater continuado decorrente da revisāo geral dos servidores, prevista no artigo 37, X, da

Constitui9ao Federal, que tem por finalidade a recomposi9ā0 do poder aquisitivo dos

veneimenlos defasados em razao da infia9aO, nos lermos do artigo 17, � 6°, da Lei de

Responsabilidade Fiscal, cuja autoriza9ā0 sera estabelecida em lei especifica.

� 2° Os recursos para as despesas decorrentes dos atos previstos no caput deste artigo

deverao estar previstos no or9amento ou acrescidos por creditos adicionais.

cAPirULO VII
Oa Gestāo Patrimonial

Art. 30. As disponibilidades de caixa do Municipio serāo obrigatoriamente depositadas

em institui9ōes financeiras oficiais.

Art. 31. O produto de aliena,ao de bens e direitos que inlegram o Palrim6nio Munieipal

devera ser aplicado obrigatoriamente em despesas de capital, de forma a preservar o

PatrimOnio Publico.

Art. 32. Em atendimenlo ao Paragrafo unieo do artigo 45 da Lei Complemenlar nO

10112000, os projetos em andamenlo por oeasiao do eneaminhamenlo desta LOO eslao

espeeifieados no Relat6rio eonlido no Anexo IV desla Lei.

cAPirULO VIli

Oas Metas Flscais
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Art. 33. Em consonancia com o art. 165. S 2°. da Constitui�o Federal, as prioridades

e melas da Administra'Yào Publica Municipal para o exercicio financeiro de 2009 sào as

especificadas no Anexo I que integra esta Lei, as quais terao precedència na aloca�o de

recursos na Lei On;amentiuia, nàe se constituindo, todavia, em limite à programaeyAo das

despesas.

Art. 34. Nos tennos dos SS 1° e 2° do artigo 4° da Lei Complementar n° 101, de 04 de

Maia de 2000, fica estabelecido no Anexo II da presente Lei, as Melas Fiscais para o exerclcio

financeiro de 2010, no sentido de alcanl'ar o superavit primario e de resultado nominal,

necessario a garantir uma trajet6ria de solidez financeira do Municlpio.

� 1° O Anexo II que compreende as Melas Fiscais, contera:

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

relativa s às receitas, despesas e resultado primario;

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

relativas ao resultado nomina I e montante da divida publica;

111 - Adendo 3: Demonstrativo de avaliat;ào do cumprimento das metas relativas

ao ano anterior;

IV - Adendo 4: Demonstrativo das metas anuais, instruldo com mem6ria e

metodologia de calculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as

fixadas nos tres exercicios anteriores;

V - Adendo 5: Demonstrativo da evolul'ao do patrimOnio IIquido;

VI - Adendo 6: Demonstral'Oes da avalia�o da situa�o financeira e atual do

Fundo Previdenciario Pr6prio;

VII - Adendo 7: Demonstrativo da estimativa e compensayao da renuncia de

receita;

VIII - Adendo B: Demonstrativo da margem de expansao das despesas

obrigat6rias de carater continuado.

� 2° Os valores das Metas Fiscais em anexo devem ser vistos como indicativo, para

tanto, ficam admitidas variayOes de forma a acomodar a trajet6ria que as determinem, atè o

envio do Projeto da Lei Or�amentaria para 2010.

S 3° Ap6s a aproval'aO legislativa da Previsao Or�amentaria, o Anexo II que trata das

metas fiscais podera ser reformulado, objetivando adequar as alterayOes advindas de

mudanyas na legislay30 tributaria, financeira e oryamentaria que venham a ser promovidas pelo

Governo Federal no decorrer do exercicio, ou resultantes do comportamento da economia

nacional, sem prejuizo das metas estabelecidas.

Art. 35. O Poder Executivo demonstrara, em audiència publica perante a Comissao

Permanente de Finanyas e Oryamento do Poder Legislativo Municipal, atè o fina I dos meses de

maio e setembro de 2010 e no mès de Fevereiro de 2011, a avaliayao em relat6rios

quadrimestrais das metas fiscais estabelecidas e executadas.

Art. 36. Se verificado ao final do bimestre que a rea\izal'aO da receita podera nao

comportar o cumprimento das metas de resultado primario ou nominal, os Poderes Legislativo e

Executivo promoverao por ato pr6prio a limital'ao de empenhos e movimenta�o financeira

segundo os seguintes critèrios:

I - reduyao na mesma proporyao entre o previsto e a expectativa de receita, nas

despesas e transterèncias, excluidas:

a) as de pessoal e seus encargos patrona is;
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b) ao pagamento dos serviyos da divida;

e) as despesas que constituem obrigaryóes constitucionais e legais do Municipio

(Saude, Edueal'30, assisteneia social, precat6rios e servil'OS de utilidade publiea);

d) as decorrentes de convenios, acordo e ajustes firmados com o Governo

Federal e Estadual;

e) das obras em andamento;

II - vedal'30 de empenhos que se destinem a:

a) inicio de obras e instalacOes, inclusive as destinadas a conserva�o e

adaptay30 de bens imóveis;

b) aquisiy30 de bens im6veis por compra, desapropriay3o ou day3o;

e) aquisic;:ao de equipamentos e material permanente, exceto destinado às

atividades que constituem obrigayOes constitucionais;

d) abertura de crèditos especiais que envolvam recursos pr6prios;

e) demais despesas que poderào ser evitadas que nao venham causar

implieal'óes de ordem legal.

� 1° As hip6teses indieadas nas allneas "a" e "d" do ineiso II deste artigo sac

meramente indicativas, cabendo ao ordenador da despesa decidir sobre aquelas cuja vedat;ao

cause menos impacta à populat;ao e ao funcionamenta de atividades e projetas em execu�a.

� 2° No caSD de restabelecimenta da receita prevista ou do cumprimenta das metas

fiscais, a execuyaa retornará a narmalidade.

CAPiTULO IX
Dos Riscos Fiscais

Art. 37, Para efeito do disposto no ineiso III do artigo 5° da Lei Complementar nO 101,

de 04 de Maio de 2000, a Lei Orl'amentária eonterá dotal'aO para reserva de eonting�neia,

constituida exclusivamente com recursos do orliamento fiscal, no valor nao inferiar ao

percentual de 0,5% (meia por cento) da receita corrente Ifquida prevista para o exerclcio,

destinada ao atendimento de riscos fiscais coma despesas judiciais extraordinárias e outros

passivos contingentes.

� 1° Caso naD ocorram os passivos contingentes e riscos fiscais, citados no caput deste

artigo. atè o dèeimo m�s do exercieio de 2009, a totalidade dos reeursos da Reserva de

Contingència poderá ser indicada coma fonte de recurso para abertura de Crèditos Adicionais.

� r As possiveis despesas contingenciais e outros riscos capazes de afetar as contas

publicas, estao avaliados no Anexo 111 que trata dos Riscos Fiscais, em cumprimento ao 9 3° do

artigo 4° da Lei Complementar n,o 101, de 2000.

CAPiTULO X
Do On;amento

Art. 38, O Poder Exeeutivo, tendo em vista a capaeidade financeira do Munieipio,

proeederá a seley30 das prioridades e metas estabeleeidas nesta Lei, a serem ineluldas no

Projeto de Lei do Orl'3mento Anual. podendo, se necessário, ineluir programas nao previstos,

desde que financiadas com recursos de outras esferas de governo e entidades internas e

externas.
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Art. 39. О total da despesa da Camara Municipal П1l0 Рodега ultrapassar os limites do

aгtigo 29-А, da Constitui9110 Federal, com а геdа9ЙО dada pela Emenda Constitucional п.25.

Paragrafo ипјсо. Os гepasses do Poder Executivo а Сатага Municipal, рага as

despesas сот pessoal е subsldio dos Vereadores, seгa ет consonancia сот 05 dispositivos da

Lei Complementar п•. 101, da Emenda Constitucional п. 25 е do inciso XV do aгtigo 58 da Lei

Organica do Municipio de Mercedes.

Art. 40. О Municipio aplicara 25% (vinte е сјпсо рог cento) da receita resultante de

impostos confomne disp()e о aгtigo 212 da Constitui9M Federal, па mапutеп9ЙО е

desenvolvimento do ensino, devendo aplicar 60% (sessenta рог cento) dos recuгsos

provenientes do Fundo de Мапutеп9ЙО е Desenvolvimento da Еduса9ЙО Basica е de

Vаlоrizа9ЙО dos Profissionais da Еduса9ЙО • FUNDEB, па геmuпега9ЙО dos profissionais que

atuam по magisteгio, ет efetivo exercfcio de suas atividades па educa��o basica, conforme

estabelece а Emenda Constitucional п .• 5312006.

Art. 41. Nas ar;oes е servir;os pubIicos de saude, о Municipio арliсага по mfnimo о

peгcentual de 15% (quinze рог cento) da receita resultante de impostos, сот а гeda�o dada

pela Emenda Constitucional п•. 29, de 13 de Setembro de 2000, em confomnidade com as

orienta96es aprovadas pela Rеsоlu9ЙО п•. 322, de 08 de maio de 2003, do Conselho Nacional

de Saude.

Paragrafo ипјсо. Os recursos transferidos pelo Ministerio da Saude рага о custeio do

Sistema опјсо de Saude • SUS, рага о desenvolvimento das a96es е servi9Qs pubIicos de
saude пао integram о calculo de que trata este aгtigo.

Art. 42. А сопtгаtа9ЙО de servi90s de consultoria tem рог finalidade а exeCU9110 de

atividades que п�о possam ser desempenhadas рог seгvidores dos Poderes Legislativo е

Executivo ои рага desempenho tecnico de Servi90S necessarios ао cumprimento de exig�ncias

legais que requerem ceгto grau de complexidade, рubIiсапdо-sе по 6rg1l0 oficial do Municlpio о

extrato do contrato, ет conformidade сот а Lei Federal п.О 8.666 е suas altera9!5es

posterioгes.

Aгt. 43. О Municipio Рodега, ,IY_viiante ргеуја аutогizа9ЙО Legislativa, conceder ajuda

ћпапсејга а titu10 de 1ransferencias voluntarias., а entidades privadas sem fins lucrativos, de

atividades de natuгeza continuada, que preencham as seguintes condi96es:

I - sejam de atendimento direto ао pubIico, de fопnа gratuita, nas areas de

assistencia social, saude, еdUСЭ9ЗО, cultuгa, agricultura ои associac;ao comercial.

11 - estejam cadastradas по Conselho Мипјсјраl de Assistencia Social.

� 10 Рага habilitar-se ао recebimento de transferencias voluntarias, а entidade pгivada

sem fins lucrativos devera apresentar declara9Ao de funcionamento regular по ultimo ехегсјсјо

е comprovantes de regularidade do mandato de sua diretoria.

� 20 As entidades beneficiadas nos termos deste aгtigo prestarao contas ао Poder

Executivo, dos recursos recebidos, ficando proibido novo repasse caso tenha presta�o de

contas pendente.

� 3. As entidades privadas beneficiadas com recursos pubIicos, а QualQuer titulo,

submeter-se-1I0 а fisсаlizа9ЙО do Рodег concedente, com а finalidade de уегјћсаг о

cumpгimento de metas е objetivos рага os quais гесеЬегат os recursos.

� 40 Os repasses е recuгsos sегзо efetivados mediante convtЭnio confoгrne determina о

aгtigo 116 е paragrafos da Lei Federal п. 8.666, de 21 de Junho de 199З.
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� 5° Excetuam-se do disposto nos incisos I, e II deste artigo as Associac;:Oes de Pais e

Mestres - APM's das Escolas Municipais, e outras Associa,Oes representativas de c1asses que

venham prestar servic;:os ao Municipio, caso em que sera firmado lerma de CaoperaC;:8o

Tecnica Financeira.

Art, 44, Nos termos dos artigos 7', 42 e 43, da Lei Federal n' 4.320/64, fica o Executivo

Municipal autorizado a abrir creditos adicionais suplementares, para o exercfcio de 2010, ate o

limite que sera determinado na Lei Orc;:amentaria Anual, par superavit finance;ro, excesso de

arrecada,ao e anula,ao parcial ou total de dota,oes or,amentarias.

� 1° A autorizac;:ao de que trata o caput deste artigo, sera extensiva as dotaC;:Č8S

orc;:amentarias consignadas ao Poder Legislativo.

� 2° A suplementac;:ao do onyamento pelo valor do excesso de arrecadac;:ao ou par

superavit fjnanceiro, ate o limite do efetivo excesso ou superavit verificado no exercicio nao sera

computada para efeito do limite autorizado na lei on;amentaria.

Art. 45. Fica o Poder Executivo autorizado, mediante decreto, a transpor, remanejar ou

transferir, total ou parcialmente, recursos de uma mesma categoria de programacyao para outra,

ou de um 6rgao para outro, entre unidades orcyamentarias, fundos ou categorias econ6micas da

despesa, respeitada a vinculacyao das fontes de recursos dentro das respectivas areas de

atua9i\o nos termos do inciso VI, artigo 167 da Constitui,ao Federal.

Art. 46. A Assessoria Juridica do Municipio encaminhara a Secretaria de Planejamento,

Administra,ilo e Finan,as ate 30 de Julho do corrente ano, a rela,ao dos debitos decorrentes

de precat6rios jUdiciarios a serem incluidos na Proposta Orcyamentaria de 2010 devidamente

atualizados, conforme determinado pelo art. 100, S 1', da Constitui,ao Federal, especificando:

1- numero e data do ajuizamento da acyao originaria;

II - numero do precat6rio;

III - tipo da causa julgada;

IV - data da autua,ao do precat6rio;

V - neme do beneficiario;

VI - valor do precat6rio a ser pago;

VII - data do trilnsito em julgado; e

VIII - numero da vara ou comarca de origem.

CAPiTULO XI
Dos Fundos Especiais

Art. 47, Os Fundos Municipais de que trata as alineas "b", "c" e "d" do inciso II do

artigo 10 desta Lei, terao contabilidade centralizada na Contabilidade do Executivo Municipal e

integrara a proposta orcyamentaria da AdministraCY<3o Direta, em nivel de unidade orcyamentaria,

e contera plano de aplicaCY<3o que explicitara:

I - as fontes dos recursos financeiros classificados nas categorias econ6micas:

Receitas Correntes e Receita de Capita I;

II - as aplica,Oes, onde serao discriminadas:

a) os projeto e atividades que serao desenvolvidas atraves do Fundo;
b) os recursos destinades ao cumprimento das metas, das acyoes, classificadas

sob as Categorias Econ6micas: Despesas Correntes e Despesas de Capital;

III - MovimentaCY<3o bancaria em conta especial e vinculada ao respectivo Fundo,

devidamente separada das demais contas mantidas pelo Executivo Municipa1.

Rua Dr. Oswaldo Cruz. 555 - Fone/Fax (45) 3256.8000 - CEP 85.998.000 - Mercedes - PR.

e.mail: mercedes@mjmet.com.br-CNPJ95.719.373/0001-23



Município de Mercedes

Estada da Paraná

12

CAPiTULO XII
Das Disposi�6es Gerais e Finais

Art. 48. A Prapasla Or9amenlària da Pader Legislaliva serà elabarada pela Cámara

Municipal e encaminhada aa Execuliva Municipal alé a data de 15 de agasla de 2009, para

campar a Projeta de Lei da Or9amenla Geral da Municípia, nas lermas da legisla9áa pertinenle

e no limite estabelecido pela Emenda Constitucional nO. 25, de 14 de Fevereiro de 2000.

Art. 49. A Propasta da Or9amenla Geral da Municipia serà encaminhada pela Pader

Execuliva aa Pader Legislativa até a data de 30 de setembra de 2009, para ser apreciada e

deliberada nas lermas da legisla9áa em vigar, devenda ser devalvida para san9áa alé 15 de

Dezembro de 2009.

Parágrato único. As emendas ao Projeto de Lei da On;amento somente podem ser

aprovadas casa;

I - sejam compativeis com 0 Plano Plurianual e com as disposi�óes desta Lei,

inclusive com 0 Anexo de Metas Fiscais;

11 - estejam em consonència com a Lei de Responsabilidade FiscaJ, em especial

a capacidade oryamentária e financeira da Município;

111 - sejam relacionadas com a correryao de erros ou omiss6es.

Art. 50. Até lrinla dias ap6s a publica9áa da Lei Or9amentària, a Pader Executiva tamarà

as seguintes providéncias:

I - estabelecera a programayào financeira e 0 cronograma de execw;:ao mensal

de desembalsa, nas lermas da artiga 8° da Lei de Respansabilidade Fiscal;

11 - desdobrará em metas bimestrais de arrecadat;:ao as receitas previstas no

Oryamento Anual, e demais exigéncias estabelecidas no artigo 13 da Lei de Responsabilidade

Fiscal;

111 - detemninarà a desdabramenla da Despesa Or9amenlària, de famna

eslabelecer a ODD - Ouadra de Detalhamenta da Despesa Or9amentària.

Art. 51. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9ao, produzindo efeitos a partir de

1° de janeira de 2010.

Gabínete da Prefeíla da Municlpia de Mercedes, Eslada da Paranà, em 25 de junha de

2009.

=«$
Vilson Schwantes

PREFEITO

Vilson Schwalltes
CPf: 512.899.91�

prefelto
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ANEXO A LEI N ' 88212009

LEI OE OIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS. 2010

ANEXOI

Das Priondades eMetas da Administra<;ao Publica Munieipal

(Artigo 165, Ineiso II, � 'Z', da Conslltu,;ao Federal de 1988)

Ficam fixadas, por área de alua�, as seguintes �s programálIcas pnontánas:

001- LEGISLATIVO DINÄMICO

.6RGAO..mm ...• Ol.00 :PODER LEGISLATlVO- ..........
.. ..

UNIDADE: 01.01 .. CAMARA MUNICIPAL

_eROGRAMi\: 001- LEGISL,;T1VO DlNÄMICO .-,,-."�- . - --.-- VALOR GLOBAL DO PROGRAMA: R$ 480.000 OO

PROJETOI FUNCAOI DESCRICAO DA ACAOJPRODUTO UNIDADE DE META QUANTlTATIVA

ATlVIDADE SUBFUNCAO MEDIDA

2.001 01.031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS SessOes ordlnárias 38

Meta: • Manter as atividades admlnistrativas e institucionais da Cämara

2001.01 Municipal. visando o cumprimento do processo �jslativo, ern

consonäncia com a rtinente; Produto Esperado: Facilitar a delesa dos interesses da populOl;äQ e o

2001.02 • Reequipar olegisialIvo Municipall05 unidades);
aprimoramenlo legislativo.

2001.03
- Viabilizar participac;äo de vereadores eservidores ern cursos,

seminários, simp6sios e outros.
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002- GABINETE DE A�OES PARTlCIPATlVAS

1-0RGAO: �. 02.00 - PODER EXECUTIVO - -- . - -
•.• _.,-_," ••-. __ -.0

-

UNIDADE: 02.01- GABINETE DO PREFEITO

PROGRAM",: 002 - GABINETE DE A90ES PARTICIPATIVAS
. -

VALOR GLOBAL DO PROGRAMA: RS 431.800 DO
- �

PROJETO/ FUN�AOI DESCRI�AO DA A�AO/PRODUTO UNIDADE DE META aUANTlTATIVA

ATIVIDADE SUBFUNCAo MEDIDA

2.002 o4� 122 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO Dialrres 20

Meta: • Realizar, manter e programar atividades, programas e� referentes I
2002.01

aa Ga�nete do Prefei10 (01 gabinele):
,

. Dotar de estrulura fisica, administrativa e de recursos humanos o
Predulo Esperado: Eficil!ncia na realiza;ao de ativida1es e programas,

2002.02
Gabinele do Prefeito;

bern como, alender a POPul�o e autoridades, visando o

desenvolvimento municipal .

2002.03
. Firmar acordos, conv�nios, contratos e ajusles com institu�s publiC3S

e privadas (conwnioslconlralos)�

!ORGAO:
�

02.00 - PODER EXECUTIVO
-

.

UNIDADE: 02.02 - ASSESSORIA JURIDICA _ ��
. OO .- -_ .

PROJETO/ FUNCAOI OESCRICAO DA ACAO/PRODUTO UNIDADE DE META aUANTITATIVA

ATIVIOADE SUBFUNCAo MEDIDA

2.003 04.122 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA Dialm�s 20

Meta: Produlo Esperado: Elabo,","" de pareceres diversos;

- Dar suporte juridico de natureza preventiva e assistencial aos processos acompanhamento juridico nas �s de interesse do Municipio;

2003.01 e atos da AdministraryOO PUblica em inlegrac;ao com as demais encaminhamento de processos relativos a deMos tributarios para

8ecretarias. possibilrtar o seu recebimento; diminuic;OO dos valores inscritos em

divida ativa.
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[ORGAO: 02.00 C PODER EXECUTIVO -
, "_", ,

L,UNIDADE: 02.03 - ASSESSORIA DE IMPRENSA . o -- -�

PROJETOf FUNGAOf DESCRIGAO DA AGAOIPRODUTO UNIDADE DE META QUANTITATIVA

ATIVIDADE SUBFUNCAO MEDIDA

2.004 04.131 MANUTEN9AO OA ASSESSORIA OE IMPRENSA Dialmes 20

Meta:
- Coordenar a montagem de todas as materias oficiais e institucionais de

Produto Esperado: Oivulgat;:ao feita de maneira precisa e organizada

2004.01 com conteUdos que pennitam a n�o exata dos fatos publicos,
divu!gal;oo do Municipio.

demonstrando a transoarencia da Administracao.

PROJETOf FUNGAOf OESCRIGAO OA AGAOfPROOUTO UNIDADE OE META QUANTITATIVA

ATIVIDADE SUBFUNCAO MEOIOA

2.005 04.131 0lVULGA9AO OE ATOS OFICIAIS
Oivulgao;ao de

500
Atos Oficiais

Meta:
Produto Esperado: Cumprimento da legislalt30 quaoto a diwlgayao dos

2005.01 • Divulgar os atos oficiais do municipio.
atos oficiais do Municipio; Efetiva contribuilfOO das matenas divulgadas

no conhecimento da populac;ao sobre as atividades da Dar publicidade

aos atos oflCiais. para maior transparencia da Administrac;ao.

jORGAO: 02.00;: POOER EXECUTlVO
•..•..� ". _••���--- _.-�'.� ___o ••"

,M_,', .. _.' � .. -�-_.-",'.. �.'�'

'o UNIDADE: o. o .02.04 - CONTROLE INTERNO -�.. . - ---- o o o' . "' -, "". --

PROJETOf FUNGAOf DESCRIGAO DA AGAOfPRODUTO UNIDAOE DE META QUANTITATIVA

ATIVIDADE SUBFUNCAO MEOIDA

2.006 04.124
MANUTEN9AO OOS SERVI90S OE CONTROLE

Oia/mes 20
INTERNO

Meta: • Promover a fiscaliz� contabil, financeira, oryamentana, operacional e

2006.01 patrimonial. quanto a legal�ade, legitimidade. econom��ade. a�ica<;ao

das subvem;OE!s e renuncia de receitas; Produto Esperado: Perfeito conlrole das receitas e despesas, maior

2006.02 - Verificar a regularidade da programa<;ao oryamentaria e financeira;
controle, transparencia e eficiE!rIcia dos gastos pUblicos e Manter um

superavit financeiro no Municipio.

2006.03
- Exercer o controle das operat;6es de credito, avais e garantias, bem

como dos direitos e haveres do Municipio.
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003 - MODERNlZA9AO ADMINISTRATIVA

�ORGAO: . -'02.00-'PODER EXECUTivo
. � .. -�--��

- -

UNIDADE: 02.05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRA9AO E FINAN9AS

PROGRAMA: 003- MODERNJZACM ADMINISTRATIVA "_' •. . VALOR TOTAL DO.PJlP.GRAM,>, R$ 1.074.700,00
-

PROJETOI FUN9AOf DESCRI9AO DA A9AOIPRODUTO UNIDADEDE META aUANTlTATIVA

ATlVIDADE SUBFUNCAo MEDIDA

2.007 04.122
ACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,

DiaJmes 20
ADMINISTRACAO E FINANCAS

Meta:
. Promover, implementar e manter as atividades e �s administrativas Produlo Esperado: Polilicas publicas do setor administrativo voltado

200701 do Municipio obje1ivando o cumprimento da presta;OO dos serviltos para a racionaliza;ao dos recursos p(Jblicos aliadas ao funcionamento

publicos de responsabibdade instrtucional do Municipio; efetivo da maquina administrativa. Controle absoMo das receitas e

despesas do Municipio, racionali�o de recursos e p1anejamento para
- Reequipar 05 diversos selores da Administrat;ao Municipal com a O desenvolvimento integrado, Adequar a Admjnistr� a normas

2007.02 aquisiyao de equipamentos de informatica e similares, m6veis em geral e tecnicas e legisla;oes pertinentes.

demais bens duraveis (30 unidades):

2007.03
- Realizar concursos para preenchimenlo de vagas do quadro de pessoal

e testes seletivos para preenchimento de vagas emergenciais;

. Promover, manter e implemenlar as atMdades e alf6es financeira e

2007.04 fazendaria do Municipio, objetivando o cumprimenlo da poIitica tribularia e

fiscal de responsabilidade instrtucional do Municipio;

2007.05
. Integrar a Rede Infonnatica na Administra'yOO Municipal objetivando

modem�ar a presta<;ao de se� pu�ico (Ol rede de infonnatica);

200706
. Apoiar o desenvotvimento tecnico de esludantes nas diversas areas da

administrat;a<l Municipal (estagianos);

2007.07
• Aperfe�r, selecionar e treinar servidores de diversos selores da

adminislral;OO;

2007.08 • Recadaslramento lmobiliario e EconOmico (Ol recadaslramenlo);

• Contribuir financeiramente com entidades municipalistas, de acordo com

2007.09 as exigencias contidas na lDO - lei de Diretrizes �mentarias (15

convenios);

2007.10 . Efetuar o pagamento de despesas de exercicios encerrados;

4



MUNiCipIO DE MERCEDES

ESTADO DO PARANÁ

2007.11 • Operacionalizar o programa de cobra� da o;vida Ativa (01 programa);

. Assumir encargos com outros entes da Fede� mediante convénio,

2007.12 acordos, ajustes e congéneres, tais como: Junta de Se� Militar,

CIRETRAN.INCRA. Polieia Militar e outros.

PROJETOI FUN�AOI DESCRI�AO DA A�AOIPRODUTO UNIDADE DE META CUANTITATIVA

ATIVIDADE SUBFUNCAO MEDIDA

2.008 04.122
MANUTENCAO. MELHORIAS E CONSERVACAO DE

M' 16.063.02
PREDIOS PÚBLICOS

Meta:
2008.01

. Conserv�, manute�, contralal{3o de seguro, suprimento de Produto Esperado: Manler em perfeitas cond� de uso os prédios

materiais em todos os orédios Dúblicos. cúbicos.

PROJETOI FUN�AOI DESCRICAO DA ACAOIPRODUTO UNIDADE DE META CUANTITATIVA

ATIVIDADE SUBFUNCAo MEDIDA

1.002 04.122 AQUISICAo DE VEícULO Veículo 01

Meta:
1002.01 • Aquis� de veícul0. Produto Esperado: Agilidade e eficiéncia na presta<;ao dos serví",. .

rORGAO: - 02.00 � PODER EXECUTIVO '" • - ...".
. ..

UNIDADE: 02.06- SECRETARIA DE COORDENACAO E GESTAO GOVERNAMENTAL
..

..

PROJETOI FUN�AOI DESCRI�AO DA A�AOIPRODUTO UNIDAOE DE META CUANTITATIVA

ATIVIDADE SUBFUNCAo MEDIDA

2.009 04.122
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COORDENACAo

o;almés 20
E GESTAO GOVERNAMENTAL

Meta: - Promover a articulélftOO com os Conselhos Municipais bem como o

2009.01 entrosamento com os demais 6rg1k:ls e ou entidades que tenham atuacao
Produlo Esperado; Promo<¡ao das rel�s poiticas inlemas e extemas

0tJ influéncia no Municipio;
do Govemo Mun�ipal oos Ambitos geral e local; Apoio a organ��

2009.02
. Coordenar a represental(OO política e social do Chefe do Poder comunitaria e ao associativismo como fonna de estimular a particip�
Executivo. popular nos destinos do Municipio .

2009.03 • Promover a integr� do Govemo Municipal com a comunidade

5



MUNICiplO OE MERCEOES

ESTAOO 00 PARANA

004 - EDUCA,Ao COMPROMISSO DE CRESCIMENTO

,ORGAO:' , 02,00 - PODER EXECUTIVO
"

, ,

--" .
. ,.•. - �._. .

" "... '-."-'

!UNIDADE: 02,07 - SECRETARIA DE EDUCA,Ao E CULTURA

PROGRAMA: 004 - EDUCACAo COMPROMISSO DE CRESCIMENTO
,

VALOR GLOBAL DO PROGRAMA: R$ ,2,713,100,00 '-."--'-, '�'_.", .,

PROJETOI FUN,AOI DESCRI,AO OA A,AOIPRODUTO UNIDADE DE META QUANTITATIVA

ATIVIDADE SUBFUNCAO MEDIDA

2,010 12,122 A(:OES OA SECRETARIA OE EOUCA(:Ao E CULTURA Dialmes 20

Meta: . Administrar e manter e implementar as aI1Qes da Secretaria de EdlJC3lf3O

2010,01 e Cultura, . Planejar o selor educacional do municipio; atendendo as

necessidades locais;

. Dotar a Secretaria Municipal de Educar;ao de estrutura fisica,
Produto Esperado: Funcionamento eficaz da Secretaria, ccm a

201002
administrativa e de recursos humanos;

otimiza<;:ao dos recursos e, qualidade e agilidade na pres� de

servil;os. Po1iticas pUb1icas que visem oa melhoria do ensillO.

. lmplantar projetos e programas pedag6gicos, em todas as areas

2010,03 educacionais. visando amelharia da qualidade do ensino (03

projetos/programas),

PROJETOI FUN,AOI DESCRI,AO OA A,AOIPROOUTO UNIDADE DE META QUANTITATIVA

ATlVIDADE SUBFUNCAo MEOlOA

1,003 12,361 INFRA-ESTRUTURA DO ENSINO FUNOAMENTAL, M' 4,000

Meta:
• Executar obras de manute� da infra-estrutura junto a rede fisica

Produto Esperado: Propiciar infra-estrutura fisica adequada e

1003,01 conservadas, estando aptas ao uso, para a melhoria do ensino e
escolar. satisfacao doo usu.noo,
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MUNICiplO DE MERCEDES

ESTADO DO PARANÅ

PROJETOI

ATIVIDADE

FUN9A01 I DESCRI9AO DA A9AOIPRODUTO
SUBFUNCAo

2.011 12.361 I MANUTEN9AO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Meta:

2.011.01
. Oferecef ås criarKf3S em idade escolar o acesso ao aprendizado

pedag6gico da ed�ens;oo fundamental;

2.011.02 I . Realizarcursos de capac� de professores mun�;pals (05 cursos);

2011.03
. Desenvolver, manter e implementar as atividades e ac;öes da edu�

båsica:

2011.04
. Realizar conv�nios e parcerias, visando atender a rede de ensina

municipal (04 convimioslparcerias).

UNIDADE DE

MEDIDA

META QUANTlTATIVA

A1unos matriculados 450

Produto Esperado: Aprimoramento do processo pedag6gico do ens;oo

fundamental; Aumento do numera de atunos matriculados Acesso dos

alunos da rede municipal de ensina ao mundo digital; Ampliac;äo do

universo pedag6gico dos alunos da rede municipal de ensina pela

implanl�åo de novos programas educacionais; Inclusåo da

comunidade no ambienle escolar, Ampli� do aprerKIizado dos

atunos com a realiza;åo de alividades no contra-Iuma escolar e

preven<;åo contra o uso de drogas; Redu,oo do Ind.. de repetenela

nas escolas municipais.

PROJETDI FUN9AOI DESCRI9AO DA A9AOIPRODUTO UNIDADE DE META QUANTITATIVA

ATIVIDADE SUBFUNCAo MEDIDA

2.012 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEB 60%
Professores

31
remunerados

Meta:
2012.01 - Remuneral;åo dos professores no efetivo exercicio da profissäo;

Produto Esperado: Pagamento dos proventos dos prof�sionais do

• Aplicar os recursos do Funda de Manutelllfåo e Oesenvolvimento da Ensioo Fundamental; Apertei<;oamenlo do processo pedag6g;oo do

2012.02 Ed� Båsica e de Valori� dos Profissionais da Ed� - Ensino Fundamental.

FUNDEB de acortJo com o alle determ;na a lei.
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MUNICiplO DE MERCEDES

ESTADO DO PARANÁ

PROJETOI FUN9AOf DESCRI9Ao DA A9AoIPRODUTO UNIDADE DE META QUANTITATIVA

ATIVIDADE SUBFUNCAo MEDIDA

2.013 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% Aluoos Alendidos 430

Mela:

2013.01
. Oferecer às cri3l'llfé1S em idade escoIar o a::esso oo aprendizado

pedag6gico do ensino básico:

. Aplicar OO recursos do Fundo de ManutenlfâO e Desenvolvimento da ProcIuto Esperado: Manler o ensino básico com qualidade, visando a

2013.02 Educao;âo Básica e de VaIoriza<;âo dos Profissionais da Educa<;ào - manulellljâo dos programas e aprimoramenlo do ensincraprendizagem;

FUNDEB, de acordo com o que determina a Iei; Amplia;âo do universo pedag6gico dos alunos da rede municipal de I

- Garantir a operacionaliz�âo da Rede Municipal de Ensino,

ensino pela implanlac;âo de navos programas educacionais; lnse�o I

da comunidade no ambiente escolar.

2013.03
desenvolvendo aftÔE!S que visem atender a demanda da educac;ao infanlil,

alravés da oferta de vagas e da implementacao de programas e projetos

da área pedag6gica.

PROJETOf FUN9AOf OESCRI9AO DA A9AOIPRODUTO UNIDADE DE META QUANTlTATIVA

ATIVIDADE SUBFUNCAO MEDIDA

1.004 12.365 INFRA-ESTRUTURA - EDUCA�Ao INFANTIL. M' 935

Mela:
• Executar obras de manuten;ào da infra.estrutura junta a rede fisica

Produto Esperado: Propiciar infr.H!strutura fisica adequada e

1004.01 conseNêJdas. estando aptas ao uso, para a melhoria do ensioo e
escolar.

satisfacOO dos usuános.
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MUNICiPIO DE MERCEDE5

E5TADO DO PARANÂ

PROJETOI FUN9AOI DESCRI9AO DA A9AOIPRODUTO UNIDADE DE META QUANTlTAT1VA

ATlVIDADE SUBFUNCAo MEDIDA

2.D14 12.365 EDUCA9AO INFANTIL - FUNDEB 40%
Professores

06
remunerados

Meta:
,

2014.01 . Remunera;âo dos professores no efetivo exercicio da profissâo;

2014.02
- Desenvolver, manter e implementar as atividades e ayOes educacionais Produ1o Esperado: Pagamenlo dos provenlos dos profissionais da

de responsabilidade do Municipio, abrangendo a Edu� Infantil; Educa9âO Infantil; Aperte�amento do processo pedag6gico da

. Aplicar os recursos do Fundo de Manutenlfâo e Oesenvolvimento da educa9âO infanlil.

201403 Educa9âO Basica e de Valorizao;âo dos ProfissiClnas da Educa9âO -

FUNDEB, de acordo com o oue detennina a tei.

PROJETOI FUN9AO/ DESCRI9AO DA A9AOIPRODUTO UNIDADE DE META QUANTITATIVA

ATIVIDADE SUBFUNCAO MEDIDA

2.D15 12.365 MANUTEN9AO DA EDUCA9Ao INFANTIL A1unos matriculados 170

Meta: - Desenvofver, manter e implementar as atividades e 3ltOeS educacionais

2015.01
de responsabilidade do Municipio, abrangendo a Educac;âo Infantil, Ensino

Fundamental da 1° a 4° sêrie, EduC3lfoo Especial, Edue:atâO de Jovens e

Adultos;

- Universalizar o atendimento de toda a clientela do ensino fundamental,

2015.02 educac;âo infantil garantindo o acesso e a pennanência de todas as Produto Esperado: Aprimoramento do processo pedag6gico; Aumento

crianc;as na escoIa em confonnidade com o Plano Nacional de Educa<;âO; do numero de vagas e de alunos matJiculados; Insen;oo da

• Lei Federal n' 10.172 de 0910112001 e PME - Plano Municipal de
comunidade no ambiente escolar,

2015.03
Educa9âO;

,

2015.04 - Melhorar O laborat6r'o de Intonnatica.
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MUNICiPIO DE MERCEDE5
E5TADO DO PARANA

PROJETOI FUNÇAoI DESCRIÇAO DA AÇAoIPRODUTO UNIDADE DE META QUANTITATIVA

ATIVIDADE SUBFUÑ;'ÄO MEDlDA

2.016 12.365 MANUTENÇÄO DA CRECHE MUNICIPAL Crianças atendidas 90

Mela:
• Oferecer as crianças em idade escolar 0 acesso ae aprendizado Produto Esperado: Aperleiçoamenlo do processo pedag6gico da

2016.01
pedag6gico da educaçäo infanlil; educaçäo infantil; Aumento do numero de alunos matriculados na

educaçäo infantil; Ampliaçäo do universo pedag6gico dos alunos da

2016.02
- Dotar a creche municipal de estrutura fisica, administrativa e recursos rede municipal de ensino pela implantaçao de novos programas

humanos para a implementaçäo de suas atribuiçöes. educacionais; Inserçäo da comunidade no ambiente escolar.

PROJETOI FUNÇAoI DESCRIÇÄO DA AÇÄO/PROOUTO UNIDADE DE META QUANTITATIVA

ATlVIDADE SUBFUÑ;'ÄQ MEDIDA

2.017 12.367 MANUTENÇÄO DA EDUCAÇÄO ESPECIAL Alunos matriculados 08

Mela: - Desenvolver, manter e implementar as atividades e açöes educacionais

2017.01
de responsabilidade do Municipio, abrangendo a Edocaçäo Infantil, Ensino

Fundamental da 1° a 4° serie, Educaçäo Especial, Educaçäo de Jovens e

Adultos; Produto Esperado: Melhora na qua!idade de vida do portador de

- Dar alendimento necessario aos alunos com necessidades especiais e
necessidades especiais, atraves do aumento de seu conhecimenlo e a

2017.02
aos que tem difıculdades de aprendizagem;

inclusäo das pais e da sociedade na processo pedag6gico.

2017.03 - Manutençäo de salas de recursos.
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MUNIClplO DE MERCEDES
ESTADO DO PARANA

PROJETOI FUNGAOI OESCRIGAO DA AGAO/PRODUTO UNIDADEOE META aUANTITATIVA

ATIVIOAOE SUBFUNCAo MEOIDA

2.018 12.366
MANUTENGAO OA EDUCAGAO DE JOVENS E

Alunos matriculados 15
ADULTOS - FUNDEB 60%

�la:

2018.01
- Aumentar o nurnero de pessoas participando da ed� de jovens e

Produ1o Esperado: lnse� de adullo alfabetizado ao mel<ado de
adultos;

trabalho; Propiciar ao adu!to atfabetizado o acesso aos meios de

. Manter e implementar a eduC39ao de )ovens e adultos alraves de projelos comunital;oo e a cultura; Promover a inleg� do OOulto alfabetizado

201802
de edue� ambiental, meoteca. biblioteca. programas cullurais, ao meio familiar e a sociedade, melhorando a autcrestima do adulto

atendimento integral; Oferecer aos jovens e OOUlt05 o acesso ao alfabelizado e a facihtaetOO de seu ingresso no mercado de trabalho.

anrendizado ico do ensino, Ensino Fundamental.

PROJETOI FUNGAOI DESCRlCAO DA AGAOIPRODUTO UNIDADE DE META aUANTlTATIVA

ATIVIOAOE SUBFUNCAo MEDIDA

2.019 12.366
MANUTENGAo DA EDUCAGAO DE JOVENS E

Alunos matriculados 15
ADULTOS

�ta:

2019.01
. Aumenlar o numero de pessoas participando da educac;OO de jovens e

Produ1o Esperado: lnse� de adulto alfabetizado ao mel<ado de
acIultos;

trabalho; Propiciar ao OOulto alfabetizado o acesso aos meios de

. Manler e implernentar a educa900 de jovens e adultos atraves de projelos comunicac;oo e a cultura; Promover a integ� do adulto alfabetizado

2019.02
de edlJC3liAo ambiental, meoteca, biblioteca, programas culturais, ao meio famitiar e a sociedade, melhorando a atJto..estima do adulto

atendimento integral; Oferecer aos jovens e adutlos o acesso ao alfabelizado e a facilil� de seu ingresso no mercado de lrabalho.

aprendizado pedag6gico do ensino, Ensino Fundamental.
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MUNICiplO OE MERCEOES

ESTAOO 00 PARANA

PROJETOI FUN9AOI DESCRI9AO DA A9AO/PRODUTO UNIDADE DE META QUANTITATIVA

ATIVIDADE SUBFUNCAO MEDIDA

2.020 12.306
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA Refe�

713
ESCOLAR Servidas PJ dia

Mela: . Manler e implementar 0 Programa de Merenda Escolar proporcionando ProcIuto Esperado: Cria� nutridas e em boas cond�oes de saUde,
2020.01

melhoria da qualidade de vida dos alunos em idade esoolar (01 programa). melhora nas condic;Oes de aprendizagem.

PROJETOI FUN9AOI DESCRI9AO DA ACA01PRODUTO UNIDADE DE META QUANTITATIVA

ATIVIDADE SUBFUNCAo MEDIDA

2.021 12.361
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE

Alunos atendidos 580
ESCOLAR

Meta: Produlo Esperado: Diminu� do numero de faltas nas aulas;

2021.01 - Manter e implementar 0 programa de Transporte EscoIar (01 programa);
Oiminu� do indice de evasao escolar causado pelo dificil acesso a

escola; Proporcionar aos alunos residentes na zona rural do Municipio

igualdade de oportunidade de aprendizado.

PROJETOI FUN9AOI DESCRI9AO DA A9AOIPRODUTO UNIDADE DE META QUANTlTATlVA

ATIVIDADE SUBFUNCAO MEDlDA

2.022 12.364
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CREDITO Universitanos

60
EDUCATIVO beneflCiados

Meta:
2022.01 . Financiar parcialmente 0 ensino 5uperior.

Produlo Esperado: Fonnac;ao tilcnica profissKmalizante alOm de

formacao elJca, cntica e social.

PROJETOI FUN9AOI DESCRI9AO DA A9AOIPRODUTO UNIDADE DE META QUANTITATIVA

ATIVIDADE SUBFUNCAo MEDIDA

2.023 12.364
PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -

Alunos Atendidos 95
ENSINO SUPERIOR

Meta
2023.01

. Fac:ilitar 0 acesso dos alunos ao ambiente escolar, bem como, auxiliar 05
Produto Esperado: Maior acesso a qualificar;ao profissional.

municipes no transl)Jrte universitario.
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ESTAOO 00 PARANA

005 - GESTAO CULTURAL

IORGAO:- 0200 - PODER EXECUTlVO
- - .- ._-_ .......�- � ..... ,.�_.,- . _' .. c. -� .,--, _ ...

--
..

UNIDADE: 02.07 - SECRETARIA DE EDUCACAo E CULTURA

'. _ .PROGRAMA: _005 -.GESTAO CULTURAL
- -, -- -

__,VALOR GLOBAL 00 PROGRAMA:. RS 305.00000 .

PROJETOI FUNCAOI DESCRICAO DA ACAOIPRODUTO UNIDADE DE META QUANTITATIVA

ATlVIDADE SUBFUNCAo MEDIDA

2.024 13.392
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 00 CENTRO Pessoas

380
CULTURAL Atendldas

Mela:
. Realizar, em conjunto com os demais setores da Administl'alt3o

2024.01 Municipal, as festividades comemorativas de datas hisl6ricas do calendario

OflCial e de aniversario do Municipio;

. Reequipar os servilfOS culturais com a aquisic;oo de equipamenlos de

2024.02 informatica e similares, equipamenlos. m6veis em geral e outros bens

durilveis (15 unidades);

2024.03
- Executar, manter e implementar as atividades e atOeS do Departamento

de Cul!ura do Municipio (01 deparlamento);
Produto Esperado: Acesso da popul� as atividades culturais,

2024.04
. Reimplantar a Banda municipal com aquis� de equipamentos de sopro propordonando melhoria da qualidade de vida e o incentivo a atividades

e percuss30 (01 banda); cunurais que revelem novos talentos, bem como, divulguem a cunura

. Implantar Tele cinema oportunizando momentos de lazer para a Iocal.
2024.05

popul� Mercedense (01 TeIe cinema);

2024.06 -lncentivar interclmbios culturais entre municipios (01 intercAmbio);

2024.07 - Adquirir acervo para Biblioteca PUbtica Municipal (100 unidades);

2024.08 . Proporcionar o acesso a intemet pela POPul�;

2024.09 - Elaborar projeto arquitetOnico para a ampliat;:ao do Centro cunural.
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MUNıciPIO DE MERCEDES
ESTADO DO PARANA

PROJETOI FUNÇAOI OESCRIÇAO OA AÇAOIPRODUTO UNIDADE DE META QUANTlTATIYA

ATlVIDADE SUBFUNCAO MEDıDA

1.00S 12.391 MODERNlZAÇAO DO CENTRO CULTURAL
Pessoas

380
benefıciadas

Meta:

Produto Esperado: Melhorar as condiÇÖes de atendimento aa p(ıblico,

1005.01
. Sistema de dimatizaçao da Casa da Cu�ura e equipamentos para favorecef o desenvolvimento das atmades e eventos ıealiıados.

captaçao e ampliaçao do palco do mesmo espaço.
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MUNICiPIO DE MERCEDE5
E5TADO 00 PARANÄ

006 - SAUDE GERANDO aUALIDADE DE VIDA

I,ORGAO: 02.00 - PODER EXECUTIVO
- -" -_ .. . � .. .,".. - .-

UN1DADE: 02.08- SECRETARIA DE SAUDE

PROGRAMA:"" . 006 - SAUDE GERANDO aUALlDADE DE VIDA _,.,. .. VALOR GLOBAL 00 PROGRAMA: RI. 2.409.000 00

PROJETOI FUNÇAOI DESCRIÇÄO DA AÇAOIPRODUTO UN1DADE DE MEDIDA META aUANTlTATIVA

AT1VIDADE SUBFUNCÄO

2.025 10.122 AÇÖES DA SECRETARIA DE SAUDE Dia/mes 20

Meta: . Executar, manler e implementar açöes e serviços püblicos de saUde.

2025.01 objetivando preservar e recuperar a saUde da populaçäo da Municipio,

em especial as programas integrantes da MSlSUS;

• Executar açoes de cunho administrativo visando apoiar as açOes da

2025.02 Secretaria de SaiJde, no desenvolvimento de suas atribuiçöes de

coordenaça<l dos serviços de sa"de oferecidos il pop<Jlaçäo;

- Reequipar e modemizar os serviços de saiJde rom a aquisiçäo de
Pl1lduto Espe_: Atendirrento de qualidade il populaçäo.

2025.03
veiculo, ambuläncia, equipamentos de informatica e similares,

equipamentos de saUde, m6veis em geral e outros bens duraveis (20

unidadesl;

- Oferecer cursos e palestras aos municipes orientando-os sobre as

2025.04 programas de saooe e campanhas contra 0 cäncer, AIDS. hanseniase.

ete. (25 palestras).

IORGÄO:" ..•.-02.00- PODER EXECUTIVO. . .
. . . ..

, UNIDADE: 02.09- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .•". _ • "_"_ � ... , . ".

PROJETOI FUNÇAOI DESCRIÇAO DA AÇAOIPRODUTO UNIDADE DE META aUANTITATIVA

ATIVtDADE SUBFUNCÄO MEDIDA

2.026 10.301
CONTRIBUIÇÄO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Pessoas atendidas 1.350
DE SAUDE. CIS

Meta: • Contribuir financeiramente rom 0 Cons6rcio lntermunicipal de SaUde.
Pl1lduto Esperado: Oferecer serviços especializados il populaçäo que

2026.01 objetivando atender as procedimentos medicos especializados (01

consilrtiol.
necessite.
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MUNICiplO DE MERCEDES

ESTADO DO PARANA

PROJEТO/ FUN9AO/ DE5CRI9AO од A9AO/PRODUTO UNIDADE ОЕ МЕТД QUANТITATIVA

ATIVIDADE 5UBFUNCAo МЕОIDД

2.027 10.301 A9()ES VOLТADAS Д SAUDE Pessoas аІеndЮЗS 4.000

",Іа: - Ехecutзг, тапІег е implementar афеs е servic;os рuы�ш оо saUde,

оЬіеtivзndО preservar е recuperar а sзоое da popu1aetOO do Municipio, ет

especial оо programas integrantes do MSlSUS; Produlo Esperado: A<;/Jes voltadas а popu� que busca al.ndimenlo

. РromoУе! а manuterм;Ao dos veiculos da saUde; nas unidades d. SЗОО•.

- (diarias molonstas, at.ndimento saoo., passagens • IосощАо)

.Manter Д іпfrз estrutura fisica da saUde.

PROJEТOI FUN9AO/ DЕ5СЩДО од A9AOIPRODUTO UNIDADE ОЕ МЕТА QUANTITATIVA

ДТМОДОЕ 5UBFUNCAo МЕОIDД

2.028 10.301 МANUTENCAO D05 PROGRAМA5 ОЕ 5AUDE Pessoas аІеnclюзs 1.200 І
меІа:

2028.01
. Мзпlег Рrogгата de distribuit;OO de medicamentos Msicos а pessoas І
caгentes е inlegranles de progгamas especiais (01 programa):

2028.02 . Oferecer beneficios е auxilios eventuais а pessoas carentes;

- Of.rtar sel'li;os d. saoo. que nao sao соЬеrios реlo 5U5 - 5ist.ma
Produlo Esperado: Garantia оо atendimenlo dos sel'li;os d. Sзоое •

2028.03 populayOO mais carente; Assistencia integгal а pessoa сзгеntе.
Unico d. SЗОО., i!s pessoas.m s�uaфo d. vulnerabilidade sociat;

- Proporcionar atendimento de sзоое ет oиtros Миnicіpios рага а

2028.04 popula;m сагепІе. quando da поо existencia da oferta оо Мuпісіріо е nos

casos d••xtrema аrзvЮзde.
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MUNICiplO OE MERCEOES

ESTAOO 00 PARANA

PROJETOf FUN9AOf DESCRI9AO DA A9AOIPRODUTO UN1DADE DE META QUANTITATIVA

ATIVIDADE SUBFUNCAo MEDIDA

2.029 10.302 MANUTEN9Ao DOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE Pessoas atendidas 4.000

Mela: . Manter e suprir as necessidades materiais e de pessoal do Centro de

2029.01
SaUde, PoslOS de SaUde e Gabineles OdonlolOgk:os. capacitando e

aperfeiltoando a fim de implementar as CIlfOeS de saude publica preventiva

e eurativa"
Produto E5peradO: Populao;iio alendida inlegralmenle 005 �

. Rearizar alendimenlo medico e ambulatorial nas unidades de saUde do

2029.02 Municipio, distnbuindo medicamentos. encaminhando para exames,
basicos de saUde; Melhoria da qualiclade do atendimento dos seM;os

consultas esoecializadas em hosoitais;
basioos de saooe ofertados nas unidades de saUde.

2029.03 . Ampliar 0 atendimento odontol6gico nas unidades de saude.

PROJETOf FUN9AOf DESCRI9AO DA A9AOIPRODUTO UN1DADE DE META QUANTITATIVA
IATIVIDADE SUBFUNCAo MEDIDA

2.030 10.304
MANUTEN9AO ooS SERVI90S DE ORIENTA9AO E Estabelecimentos

173VIGIt.ANCIA SANITARIA. vistoriados

Mela: . Realizar vislorias em todos os estabelecimentos comerciais, industriais e ProdulO E5peradO: Fiscalizao;iio e orienJao;ao das oond� de higiene

2030.01 prestadores de seM;os para liberac;oo da licenc;a sanM.IIia e vistorias de dos estabelecimentos e produtos visanclo a melhoria das condicOes de

rotina nos mesmos kxais; higiene e de saneamento ambiental das industrias, comercio e

2030.02
- Reatizar vistorias thcnicas para anuencia a instat� de indUsmas, presladores de se�; Diminui� da ocorrencia de aut�5 PeIaS

Ioteamentos e Ia�mento de efluentes; mlls oondi;Oes de higiene e da5 rectam<>;Oes da populao;iio;

Conscienlizao;iio da populao;iio sobre a importAncia da qualidade da ,

2030.03 • Alender a recI�5 da populao;iio; higiene domestica e do saneamento ambienta1.
,

2030.04
- Reatizar busca e apreensOO de pnxlutos e coteta de amostra para ,

analise fiscal;
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MUNICiplO DE MERCEDES

ESTADO DO PARANÁ

2030.05 - Realizar palestras e oriental;:ôes a populalfâo;

2030.06 - Acompanhar o controle da raiva canina;

2030.07
. Manter e melhorar os se� de saUde publica, de vigilância

epidemiológica e sanitária no Municipio;

2030.08
- Programa de implementayao do selo e carimbo de ins� da Vigilância

Sanilána (OI prugrama).

PROJETOI FUN9AOI DESCRI9AO DA A9A01PRODUTO UNIDADE DE META aUANTITATIVA

ATIVIDADE SUBFUNCÂO MEDIDA

2.031 10.301 MANUTEN9ÂO DO PROGRAMA DE ATENCÂO BÁSICA Familias assistidas 1.450

Meta:
2031.01 -lmplementar o Programa Saude na Familia;

Produto Esperado: Preven,ao de doen<;as e onent�âo da popul�.

2031.02 . Realizar palestras educativas e visitas domici1iares.

PROJETOI FUN9AOI DESCRI9AO DA ACAO/PRODUTO UNIDADE DE META aUANTITATIVA

ATIVIDADE SUBFUNCÂO MEDIDA

2.032 10.305
MANUTENCÂO DO PROGRAMA DE VIGILÁNCIA A�oes

08EPIDEMIOLóGlCA E CONTROLE DE DOENCAS Executadas

Meta: - Manter e melhorar os seM;os de saude publica, de vigilância
2032.01

epidemiológica e sanitária no Municipio;

2032.02
- Aprofundar as inveslig�s de doen� de notific� obrigatória Produto Esperado: Impedir o surgimento de focos epidémicos: Controle
(doenlfaS transmissiveis e que podem causar epidemia); estatistico de nascimentos, 6bitos, ocorréncia de doen�

2032.03 - Realizar o controle dos 6bitos e suas causas; transmissiveis, doenc;as que podem causar epidemias. e de

imuniz�s realizadas; Diminu�âo e extinc;âo do numero de pessoas

2032.04 . Realizar o controle dos nascimentos; contaminadas por doenc;as atendidas pelos processos de imun�

2032.05 . Realizar as vacinat;:ôes de retina e de campanha;
realizados; Orientar sobre doe�s que possam causar epidemias .

2032.06 - Controlar a qualidade das vacinas.
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MUNlciplO DE MERCEDE5
E5TADO DO PARANÂ

PROJETOl FUN�AO' DESCRI�AO DA A�A01PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA META aUANTlTATIVA

ATlVIDADE SUBFUNCAo

1.006 10.302 CONVËNIO EaUIPAMENTOS SAUDE Unidades 50

MelO: Produlo Esperado: Popul� alendida inlegralmenle nos se<v�

1006.01 . Aqulsil;âo de equipamentos para a modemizac;ao doo se� de saUde. bàsicos de saiJde; Melho<ia da qualidade do alendimento dos se",*"

bâsicos de saooe ofertados nas unidacles de saUde.

PROJETOl FUN�AO' DESCRI�AO DA A�AOIPRODUTO UNIDADE DE MEDIDA META aUANTlTATIVA

ATlVIDADE SUBFUNCAO

2.069 10.301
MANUTENCÀO DO CONV£NIO CONSORclO PESSOAS

4000
INTERGESTORES PARANÀ MUDE BENEFICIAQAS

Mela:
- Oferecer medicamentos essenciais. à popu'a�o usuèria do SUS ProduJo Esperado: OISTRIBUICÀO DE MEDICAMENTOS

2069.01
(Sislema Ûnico de Saude).
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MUNICiplO DE MERCEDES

ESTADO 00 PARANA

007 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO COM SUSTENTABILlDADE

VORGAO: 02.00-PODER EXECUTIVO' . "

• UN1DADE: 02.10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEcuARIA E MEIO AMBIENTE

_ PROGRAMA: 007 -. DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO COM SUSTENTABILlDADE VALOR GLOBAL DO PROGRAMA:. R1..• 1.022.000 00

PROJETOl FUN�AOl DESCRI�AO DA A�A01PRODUTO UNIDADE DE META aUANTlTATIVA

ATIVIDADE SUBFUNCAo MEDIDA

2.033 20.122
A�CES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Dialmes 20
PEcuARIA E MEIO AMBIENTE

Meta:
203301

. Gerenciar, manter e implementar as a<;öe5 da secretaria Municipal de

Agricultura, Pecuaria e �io Ambien!e (01 secretaria);

2033.02
. Planejar as servic(os agricolas do municipio; atendendo as necessidades

Iocais no setor;

2033.03
. Apoiar a realiz&yäo de expo�, feiras, seminarios e encontros tecnicos

Produto Esperado: PoIiticas p(Jblicas que promovam efetivamente o
no setor agricola e agropecuärio;

desenvolvimenlo do selor agricola e pecuano; Desenvolvimento dos

2033.04
. Interagir 6rgaos publicos, parcerias com Govemo Estaduat e Federal. servit;os administrativos de fonna satisfat6ria para 5ubsidiar a

para aquisiyäo de mäquinas e implementos agricolas; implantal;äo dos programas e projetos do Govemo Municipal.

2033.05
. Desenvolver programas de incentivQ a piscicultura, avicultura, prodLHtoo

orgänica;

2033.06
. Manter, desenvolver e implementar 05 programas de apoio ao homem do

campo em $uas diversidade e meios produtivos.

PROJETOl FUN9AOl DESCRI�AO DA A�A01PRODUTO UNIDADE DE META aUANTlTATIVA

AT1V1DADE SUBFUNCAo MEDIDA

1.007 20.606 CONVËNIO PATRULHA AGRICOLA
Convenio patJUlha

02
agricola

Meta:
1007.01 • Manter e implementar o programa PatJUlha Rural (02 Patrulha Rural).

Produto Esperado: Aumento da prod..;oo agricota pela mecaniza<;äo do

olantio.
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MUNICíplO DE MERCEDE5

E5TADO DO PARANÁ

PROJETOf FUNi;AOf OESCRIi;AO OA Ai;AOIPRODUTO UNIDADE DE META aUANTITATIVA

ATlVIDADE SUBFUNr.AO MEDIDA

2.034 20.61)6 Ai;OES DE INCENTIVO A PRODUCAo Produtores atendidos 900

Meta:
- Apoiar a fOf'lTlaltOO e manute� de associ�s de proclutores rurais na

2034.01
sentido de implementar e fortalecer a agricultura;

2034.02
- Manter, desenvolver e implementar os programas de apoio ao homem do

camnn em suas diversidacle e meios nrodutivos;

2034.03 . Subsicliar os agricultores na aquis� adubo organico; Produto Esperado: Garantir a pennanéncia do homem no campo,

2034.04 . ManuterMtOO do sislema de bloco de produtor,
incentivardo a produyao e melhorando sua qualidade de vida; Melhoria

na qualidade dos rebanhos e o desenvolvimento da prod�

2034.05 -lncluir metas lei apoio agricu�ura.
agropecuária, com o aumento de proch,�ao e renda do agricultor.

- Propiciar orientacrao técnica aos pequenos e médios produtores e demais

2034.06
interessados na processo produtivo. difundindo a�emativas de prod�

agropecuaria; atreves de servic;os de veterinários, fomecimento de

serv�s de insemin� artiflCial bovina e fomecimento de sémen 5uíno.

PROJETOf FUNi;AOf DESCRIi;AO DA Ai;AOfPRODUTO UNIDADE DE META aUANTITATlVA

ATIVIDADE SUBFUNCAo MEDIDA

2.035 20.606 MANUTENCAO DO CONV�NIO COM A EMATER Convenio 01

Meta:
- Finnar convénio com associattOes efou entidades de apoio a

2035.01
agropecuária (05 convénios);

Produto Esperado: Assisténcia lécnica qualificada para o aumento da

. Propiciar orientat;ao técnica aos pequenos e médios produtores e demais prod� e renda.

2035.02 interessados 00 processo produtivo. difundindo a�emativas de prod�

agropecuária.
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MUNICiplO DE MERCEDES
ESTADO 00 PARANA

PROJElOl FUN9AOI DESCRI9AO DA A9AOIPRODUTO UNIDADE DE MelA QUANTITATIVA

ATIVIDADE SUBFUN9AO MEDIDA

2.036 20.606
MANUTENCAo E IMPLANTACAO DE

Familias atendidas 640
ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS

Mela:
2036.01 - Construir Abaslecedores Comunitarios (02 abaslecedores). Produto Esperado: Melhoria da qualidade de vida de homem do campo e

2036.02 - Manulen� dos Abastecedores Comunitarios (32 abaslecedores).
a preve� de doe",",.

PROJElOl FUN9AOI DESCRI9AO DA A9AO/PRODUTO UNIDADE DE MelA QUANTITATIVA

ATIVIDADE SUBFUNCAo MEDlDA

2.037 20.606 ACOES DA AGROPECUARIA Produlores atendidos 800

Mela:
Reatizar a manuterlltOO e a conserv� de SOIO e adequa;ao de

Produto Esperado: Garantir a pennanencia de homem no campo,

2037.01
propriedades rurais:

incentivando a prod� e melhoraodo 5ua qualidade de vida; Aumento

da oferta de empregos diretos e indiretos; Incenlivo ao homem do campo

2037.02 - Manute� da trota de equipamentos da agricunura.
a pennanecer em 5ua atividade: Gera;OO de empregos diretos e

indiretos' Fortalecer os crodutores rurais.

PROJElOI FUN9A01 DESCRI9AO DA A9A01PRODUTO UNIDADE DE MelA QUANTlTATIVA

ATIVIDADE SUBFUNCAo MEDIDA

2.038 18.541
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO

FUMe 01
AMBIENTE

Mela: - Promover alfOes de preserv� e conservayao ambiental do municipio,
Produto Esperado: Meio Ambiente preservado e conservado,

2038.01 de forma integrada e compartilhada oom a populacao, promovendo a

oontinuidade e elevacao na oualidade de vida
promovendo a qualidade de vida.
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