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LEI NO 1192/2012, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNiCípIO
DE MERCEDES PARA o EXERCíCIO FINANCEIRO DE 2013

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNiCípIO DE MERCEDES - ESTADO DO PARANÁ. Faço saber
que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte:

L E I

CAPíTULO I
DA ESTIMATIVA E FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. l' Esta Lei dispõe sobre o Orçamento Anual do Municipio de

Mercedes para o Exercício Financeiro de 2013, discriminada pelos anexos que a

integram, composto pelas receitas e despesas dos 6rgaos da administraçao direta,

ficando estimada a receita em R$ 17.900.000,00 (dezessete milhões e novecentos mil

reais), e fixada a despesa em igual importãncia.

CAPíTULO 11
DA ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 2° As receitas e despesas orçadas com base nos custos ocorridos

no mês de julho de 2012 serao atualizadas monetariamente, se necessário, durante a

execução orçamentária, através de Decreto do Poder Executivo, com base no índice de

inflação do IGP.M da Fundaçao Getúlio Vargas, para o periodo de janeiro a novembro de

2013.

� l' Em caso de extinçao do IGP.M/FGV, o Poder Executivo adotará

outro indice oficial de inflação.

� 2' A atualizaçao monetária do orçamento será aplicada linearmente a

todos os 6rgaos e entidades constantes desta Lei Orçamentária, e exclusivamente sobre

os valores inicialmente orçados, com objetivo de manter-se o equilíbrio numérico quanto

a sua consolidaçao.

CAPíTULO 111

DA RECEITA ESTIMADA

Art. 3° A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e

outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das

especificações constantes nos Anexos desta Lei, de acordo com O seguinte

desdobramento:

'--------------
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1- RECEITA DA ADMINISTRACAQ OIRETA R$

RECEITAS CORRENTES ................................................................................. RS 17.620.000,00

Receita Tributaria 788500,00

Receita de Contribuil;Oes 266500,00

Receita Patrimonial 3.518.600,00

Receita de Servic;os 588.700.00

Transferl!ncias Correntes 14.399.000,00

Outras Receitas Correnles 318600,00

Dedul(ao para Formacao do FUNDEB .2.220.400,00

Outras Ded�s -39500,00

RECEITAS DE CAPITAL..... , ............................................................................ R$ 280.000,00

Operacoes de Credilo 0,00

A1ienacao de Bens 10,000,00

Amortizat;ao de Emprestimos 0,00

Transfer�ncias de Capital 270.000,00

TOTAL GERAL DA RECEITA ............................ '" .......•...•. " ......•....................... R$ 17.900.000,00

CAPiTULO IV

DA DESPESA FIXADA

Art. 4° A despesa sera realizada segundo as djscrjmina�Oes constantes

dos Anexos desta, que apresenta a sua composi9ao de acordo com 0 seguinte

desdobramento:

ORGA.OS R$ %

0100 PODER LEGISLATIVO 714.070,00 3,99

0101 Ctlmara Municipal 714.070.00 3.99

0200 PODER EXECUTIVO 17,185.930.00 96.01

0201 Gabinete do Prefeito 385.000,00 2,15

0202 Assessoria Juridica 61.000,00 0,34

0203 Assessoria de Imprensa 60.000,00 0,34

0204 Controle Intemo 48.000,00 0,27

0205 Secretaria de Planejamento, Adm. e Finan9as 2.121.450,00 11,85

0206 Secretaria de Coordena9Ao e GestAo Go..emamental 0,00 0,00

0207 Secretaria de Educa9Ao e Cultura 4.105.165,00 22,93

0208 Secretaria de Saude 117.500,00 0,66

0209 Fundo Municipal de Saude 3.517.784,17 19.65

0210 Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambienle 1.429.680,00 7,99

0211 Secretaria de Viat;Ao. Obras e Servi90s Urbanos 3.655.005,83 20,42

0212 Secretaria de Assist!ncia Social 421.330,00 2,35

0213 Fundo Municipal da Assist!ncia Social 401.500,00 2.24

0214 F.M dos Direitos da Criant;a e do Adolescente 91.100,00 0,51

0215 Secretaria de Esporte. Turismo e Lazer 682.415,00 3,81

9999 Reserva de Conling!ncia 89.000,00 0,50

TOTAL - 17.900.000,00 100,00
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CAPiTULOV
DO ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 5° 0 or9amento fiscal e da seguridade social, segundo a

demonstra9ao por fun9ilo de governo esta previsto da seguinte forma:

I • DRc;AMENTO FISCAL.. " " R$ 13.330.785.83

01 - Legislativa 714.070,00

04 -Adminislra<;êo 2.114.150,00

12-Ed� 3.918.165,00

13 - Cultura 187.000,00

15-Urhanismo 926.180,00

17 - Saneamento 546.500.00

18 - Gestêo Ambiental 213.880.00

20-Agricultura 1.215.800,00

22 -Industria 151.550.00

23 - Comèrcio e Servi�s 105.440,00

25 - Energia 259.820.00

26 - Transporte 1.695.515,83

27 - Desporto e Lazer 652.415,00

28 - Encargos Especiais 541.300,00

99 - Reserva de Contingência 89.000,00

11 - ORCAMENTD DA SEGURIDAOE SOCIAL. R$ 4.569.214,17

08 - Assislência Social 933.93000

10 - Saude 3.635.284 17

TOTAl GERAl 00 OR AMENTO 1+11 _ R$ 17.900.000,00

CAPiTULOVI
DOS RISCOS FISCAIS

Art. 6° Os recursos da Reserva de Contingência serao destinados ao

atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e

eventos fiscais imprevistos, abertura de crèditos adicionais para despesas nao orc;adas

ou on;:adas a menor.

� 1° A utiliza9ao dos recursos da Reserva de Contingência sera feita por

ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observando 0 limite e a ocorrência de cada

evento de riscos fiscais especificado neste artigo.

� 2° Nao se efetivando atê 0 dia 31 de outubro de 2013 os riscos fiscais

relacionados aos eventos: Intempèries, Frustrayao na Cobranya da Dfvida Ativa,

Frustrac;ao da Receita, Fatos nao Previstos em Execuyao de Obras ou Serviyos; ou se

efetivando a cobran� da Divida Ativa de acordo com 0 previsto no Or�mento da receita,

os recursos a eles reservados poderao ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo

Municipal para abertura de crèditos adicionais suplementares nas dota9Öes que se

tornarem insuficientes ao longo da execu9ao or9amentaria.

� 3° Os recursos da Reserva de Contingência destinados ao evento

"Dota9òes nao Or9adas ou Or�das a Menor" serao utilizadas por ato do Chefe do Poder

Executivo para abertura de crèditos adicionais suplementares para as dotac;öes que se

tornem insuficientes ao longo da execu9ilo or�mentaria.
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CAPiTUlO VII
DAS OPERACCES DE CREDITO

Art. 7° Durante o exerclcio de 2013 o Executivo Municipal podera

realizar OperacOes de Credito para financiamento de programas priorizados nesta lei

Ari. 8° Fica o Executivo Municipal e autorizado a:

I - realizar operacOes de credite ate o limite, prazo e exigencias

mencionadas no Artigo 32 e 38, da lei Complementar nO. 101 de 04 de maio de 2000.

podendo para tanto dar como garantia de pagamento, parte das cotas de participa<;ăo do

Municlpio no I.C.M.S. - Imposto Sobre Circula<;ăo de Mercadorias e Servicos, el ou do

F.P.M. - Fundo de ParticipaCăo dos Municipios.

II - tomar medidas necessarias para ajustar os dispendios ao efetivo

comportamente da receita e realizar operaCOes de credite por antecipacao da recerta, ate

o limite, prazo e exigencias mencionadas no Artigo 32 e 38, da lei Complementar n.o 101

de 04 de maio de 2000, podendo dar as garantias tratada no inciso anterior.

CAPiTUlO VIII
DA CONSOLlDACÂO DAS CONTAS PUBLICAS

Ari. 9° O Poder legislativo encaminhara ao Executivo Municipal ate dez

dias ap6s o encerramento de cada mes, as movimenta9DeS on;:amentarias, frnanceiras e

patrimoniais, por meio eletrânicQ, para fins de:

I - consolidacao das contas publicas do ente municipal, em cumprimento

a Constitui<;ăo Federal e a lei Complementar n.o 10112000;

II - elabora<;ăo e publica<;ăo dos relat6rios fiscais no 6rgăo oficial do

Municipio;

III - a avaliaylto dos relat6rios quadrimestrais das metas fiscais

estabelecidas e executadas, em audiencia publica perante a Comissao Permanente de

Financas e Orcamento do Poder Legislativo Municipal;

IV - demais exigencias legais.

Paragrafe unica. O maia eletrânico a ser encaminhado deveni ser

compativel corn o sistema de computa9ăo utilizado pela Podar Executiva Municipal.

CAPiTUlO IX
DAS TRANSFERENCIAS VOlUNTĂRIAS

Art. 10. A transferencia voluntaria, a titulo de "contribuicoes, auxilios e

subvencOes sociais", a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza

continuada, de carater beneficente, educacional, comunitaria, assistencial, cultural, de

saude, esportiva, agropecuaria, associativa e outras, deverăo cumprir corn as exigencias

estabelecidas na Lei nO. 1.166, de 04 de julho de 2012, Lei de Diretrizes Orcamentarias e

demais disposicoes legais, mediante autoriza<;ăo legislativa especifica, que correra por

conta de dotacăo prevista no presente or�mento ou�s...rl�

'--____________ A
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CAPiTULO X

DAS DISPOSIl;;OES GERAIS E F1NA1S

Art. 11. Nos termos do Artigo 7°, da Lei Federal nO. 4.320/64, respeitadas

as demais prescri�es constitucionais, fica 0 Poder Executivo autorizado abrir credito

adicional suplementar, ate a importilncia correspondente a 15% (quinze por cento) do

total da despesa autorizada nesta Lei, agregando a corre9aO prevista no Artigo 2°,

compreendendo 0 refor90 de dota9aO e a cria9M de fontes de recursos, respeitada a

vincula9i\o das fontes de recursos dentro das respectivas areas de atua9i\o.

� 1° Servirao de recursos para as suplementa90es de que trata 0 caput

deste artigo, quaisquer das formas definidas no Paragrafo 1°, do Artigo 43, da Lei

Federal nO. 4.320/64.

� 2" 0 limite autorizado no caput deste artigo nao sera onerado quando 0

credito S8 destinar a:

I - suplementar dota90es com recursos do superavit financeiro apurado

em 31 de dezembro de 2012;

11 - suplementar dota9oes com recursos do excesso ou tendencia de

excesso de arrecadayao do exercicio corrente;

III - suplementar dota90es com recursos de opera90es de credito

autorizadas.

� 3° A transposi9i\o, remanejamento ou transferencia total ou parcial de

recursos de uma categoria de programa9aO para outra, de um 6rgao para outro, entre

unidades or,amentarias, fundos ou categorias econ6mica da despesa, respeitada a

vincula9aO das fontes de recursos dentro das respectivas areas de atua9i\o, autorizadas

pela presente lei, quando realizadas por decreto, onerarao 0 limite autorizado no caput

deste artigo.

� 4° Excluem-se do Iimite autorizado no caput os creditos adicionais

suplementares autorizados por leis municipais especificas aprovadas no exercicio

Art. 12. 0 Poder Legislativo, mediante ato pr6prio, podera suplementar

seus creditos or,amentarios ate a importilncia correspondente ao percentual de 15%

(quinze por cento) do total de suas dota90es, usando para tanto, como recursos, a

anula9aO parcial ou total de dota90es especificas do 6rgao.

Art. 13. Os recursos oriundos de programas e convemios nao previstos

no on;:amento da receita poderao ser utilizados como fontes de recursos para abertura

de creditos adicionais suplementares de projetos ou atividades, por ato do Executivo que

deles dara conhecimento ao Poder Legislativo, desde que as a96es a serem executadas

estejam definidas na Lei de Diretrizes Or9amentarias e no Plano Plurianual.

Art. 14. Os Creditos Adicionais Especiais autorizados no exerclcio

financeiro de 2012 e reabertos nos limites de seus saldos, segundo 0 disposto no � 2°,

do art. 167, da Constitui9i\o Federal, de 5 de outubro de 1988, obedecerao a codifica9i\o

constante nesta leL

Art. 15. Os Projetos/Atividades ou Opera,oes

nesta Lei com recursos vinculados a fontes oriu

Especiais priorizados

. s voluntarias da

..�.
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UniM е do Estado, ОреГЩ;Qes de Credito, Аliепщ;Qes de Ativos е outras, s6 ser30

executados е utilizados а qualquer titulo, S8 осоггег ou estiver gaгantido о seu ingгesso

по Лихо de caixa, respeitando ainda о montante ingressado ou garantida.

� l' А арurафо do excesso de аrгесаdафо de que trata о � 3'. do art.

43, da Lei Federal п' 4.320, de 17 de тагс;:о de 1964 sera realizado ет cada fonte de

recuгsos identificados nos oryamentos da Receita е Despesa рага fins de abertura de

cгeditos adicionais suplementares QU especiais, conforme ехigёпсiа contida nos ar1s. 80,

para9rafo unico е 50, I da Lei de Responsabilidade Fiscal.

� 2' О controle da ехесuфо oryamentaria sera realizado de forma а

pгeservaг о equi1ibгio de caixa рага cada uma das fontes de recursos, confoгme disposto

nos arts. 8', 42 е 50, I da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ап. 16. Fica tambem о Poder Executivo Municipal autorizado а proceder.

atraves de ato pr6prio, os ajustes е alterac;:6es necessarios а compatibilizaC;:30 dos

Anexos da Lei п'. 1.166. de 04 de julho de 2012 е па Lei п' 912, de 23 de outubro de

2009 (РРА), ао contido nesta lei е seus anexos.

Paragrafo "nico. А аutогizафо de que trata о сари! deste artigo fica

extensiva quando da abertura de creditos adicionais de que trata о Artigo 1 О е

paragrafos desta Lei.

Ап. 17. Objetivando atender пormаtizаузо tecnica do Tesouro Nacional

е do Tribunal de Contas do Estado do Рагапа, os Poderes Legislativo е Executivo

poderM, excepcionalmente, proceder ао ajuste па classificac;:M funcional da despesa,

па сodifiсафо do iduso, grupo е fonte de recursos, desde que пМ implique ет аltегафо

de valores.

Art. 18. Esta Lei entra ет vigor а partir de l' (primeiro) de janeiro de

2013.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Mercedes, Estado do Рагапа, ет

22 de novembro de 2012.

�
'--

� $' -�/�
Vilson Schwantes Scll,•••.•.',.

PREFEIT\Ot<OII .�."""'
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