
Prefeitura do Município de Mercedes
Eslado do Paraná

LEI N."

IlATA:

SÚMULA:

56312006

23 1lF.l'iOVE�IBRO 1lF. 2006.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A IlESPESA

110 MUNICÍPIO IlE MERCEIlES I'ARA O
EXEIKÍCIO FINANCEIRO IlE 2007 E IlÁ
OUTRAS PltOVIIlÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Mercedes, Estado do Paraná. aprovou e eu Prefeito,

sanciono a seguinte:

L E I

Capítulo I

Da Estimativa e Fixação Orçamentária
Pág ,,... _

Art.• - Esta Lei dispõe sobre o Orçamento Anual do

Município de Mercedes para o Exercício Financeiro de 2007, discriminada pelos anexos que

a integram, composto pelas receitas e despesas dos órgãos da administração direta, ficando

estimada a receita em R$ 12.246.000,00 (doze milhões e duzentos e quarenta c seis mil

reais). c fixada a despesa em igual importância.

Capítulo 11

Da Atualização do Orçamento

Art. r As receitas c despesas orçadas com base nos

custos ocorridos no mês de julho de 2006, serão atualizadas monetariamente, se necessário,

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

índice de inflação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. para o período de janeiro a

novembro de 2007.

� 1° Em caso de extinção do IGP-MfFGV. o Poder

Executivo adotará outro índice oficial de inflação.

� ZO A Atual ização monetária do orçamento será

aplicada linearmente a todos os órgãos e entidades constantes desta Lei Orçamentária, e

exclusivamente sobre os valores inicialmente orçados, com objetivo de manter-se o

equilíbrio numérico quanto a sua consolidação.

C:lpílulo 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 ADMINISTRA<;AO D1RETA

RECEITAS CORRE;\TES

Rece ita Tributaria _ .

Receita de Contribui�Oes .

Rece ita Patrimon ia I .

Receita de Servil;os _ .

Transferenc ias Correnles .

Outras Receitas Correntes .

RECEITAS DE CAPITAL

Operalj:Oes de Credito.............................................................. 900.000,00

Alienacilo de Bens 30.000,00

Transfercncias de Capital...................................................... 480.000,00

TOTAL GERAL IIA RECEITA .

RS

336.995.00

155.255.00

3.569.900.00

381.000.00

6.299.950,00

92.900,00

Capilulo IV

Da Despesa Fixada

RS

\ 0.836.000,00

1.4\ 0.000,00

12.246.000,00

Art. 4° A despesa sera realizada segundo as

discrimina'F6es constantes dos Anexos desta. que apresenta a sua composi'F30 de acordo

com 0 seguinte dcsdobramento:

1- DF.SI)ESA nA ADJ\lINISTRACAO DlRETA R$

0100 - PODER LEGISLATIVO .

0101 - Camara Municipal 380.000,00

- PODER EXECUTIVO .

0200 - Oabinete do Prefeito........................................................................ 464.500,00

0300 - Secretaria de Planejarnento, Adrninistrar;ao c Finanr;as.................. 1.143.500,00

0400 - Secretaria de Educar;ilo e Cultura.................................................... 2.573.475,00

0500 - Secretaria de Saude......................................................................... 1.708.575,00

0600 - Secretaria de Agricu1tura Pecuaria e Mcio Ambicllte.................... 781.900,00

0700 - Secretaria de Viar;ao, Obras e Servir;os Urbanos........................... 3.503.355,00

0800 - Secretaria de Esporte, Lal.cr e Turismo.......................................... 672.500,00

0900 - Secretaria de Ar;30 SociaL............................................................. 547.526,00

1000 - Adrninistracao Oeral do Municipio................................................. 426.500,00

9900 - Reserva de Contingencia................................................................. 44.169,00

\\1 - TOTAL GERAL IIA \1 ES\.ESA .

RS

380.000,00

\1.866.000,00

12.246.000,00

Art. 5° Fica 0 Poder Executivo autorizado, mediante

decreto, a transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmentc, recursos de wna mesma

categoria de programa'F30 para outra, nos tennos do inciso VI, Artigo 167 da Constitui'F30

Federal.

Par.i�raro unico. Entende.se como categoria de

programa'F30, de que trata este artigo, aquclas despesas que fazem parte da mesma

c1assifical;ao funcional programatica e que perten�am ao mesmo 6rg30 e unidade

o�amentaria.

� Rua Or Oswaldo Cruz. 555 - FoneIFaK (45) 32�1241 - CEP 85 998-000 - Mercedes - Pr.

E-mail: mercedes@mjmet.com.br-cnPJ95.719.373l0001-23



Prefeitura do Municipio de Mercedes
Estado do Parana

CapituJo V

Lel n° 563/2006 - fI. m

1)0 Or�amento Fisc.lI e da Segurid<lde Social

Art. 6° 0 on;amcnto fiscal e da scguridade

segundo a demonstratrào por fun�âo de govcmo csrn previsto da scguinte fonna:

social.

R$

I - ()",a nl("O 10 FiscaJ .•••••••••••••••••••••••••.•.......••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••...•••••••••••••••••••••••

o J - Lcgislativa , .

04 - Admin istral;ào _ .

12 - Educaljào .

J 3 - Cultura .

15 - Urbanismo .

17 - Saneamento .

18 - Gcst:1o Atnbiental .

20 - Agricultura .

22 - Indüstria .

23 - Comêrcio e Servilj:os .

25 - Energia .

26 - Transporte .

27 - l)esporto e L..azer .

28 - Encargos Espcc iai s .

99 - Reserva de Contingência .

R$

9.9H9.H99,OO

380.000.00

1.608.000.00

2.413.475.00

160.000.00

538.800.00

528.400.00

44.800.00

587.100.00

342.200.00

64.600.00

177.855.00

2.007.500.00

666.500.00

426.500.00

44.169.00

11- ()�anl{"nlo da Sl'guridade Social. .

08 - Assistência Social................................................................ 547.526,00

1 0 - Saudc.................................................................. 1 .708.575.00

TOTAL G ERAL D0 0R<;M\ENTO ..

Capitulo VI

Das Opera�òes cJe Cn'dito

2.256.\0\,00

12.246.000.00

Art. 7° Em confonnidade com 0 Artigo 17, da Lei de

Diretrizcs On;amentaria, 0 montante previsto para as rcceitas de opernlj:öes de credito e

inferior ao fixado para as despesas de capital, confonne a seguinte demonstra.;âo:

1 - rcceita prevista para opera.;âo de crcdito:

RS 900.000.00 (novccentos mil rcais);

11 - despcsa fixada para despcsas dc capital: RS

2.705.130.00 (dois milhöcs e setecentos e cinco mil e cento e trinta reais) .

...\rt. 8° Em cumprimento ao Anigo 32, � 1°, Inciso 1, da

Lei Complementar n.o 101, de ().t de maio de 2000, 0 Executivo Municipal e autorizado:

Rua Dr Oswaldo Cruz. 555. FonefFax (45) 3256-1241. CEP 85 998-000 - Mercedes - Pr.

E.mail: mercedes@mjrnet.com.br-cnpj95.719.373/ooo1-23



Prefeitura do Municipio de Mercedes
Estado do Paran.

Lei n. 563/2006 -fi. IV

1 - realizar opera�()es de credita ale o limite de RS

900.000,00 (novecentos mii reais), podendo para lanlo dar como garantia de pagamento.

parte das colas de participa�ăo do Municipio no l.e.M.S. - lmposto Sobre Circulal;ăo de

t\.1ercadorias e Servil;os, e I ou do F.P.M. - Fundo de Participal;âo dos Municipios.

II - tomar medidas necessărias para ajustar os

dispendios ao cfetiva comportamento da receita e realizar operal;Oes de credito por

antecipa.;âo da receita, ale o limite, prazo e exigencias mencionadas no Artigo 32 e 38, da

Lei Complementar n.o 101 de 04 de maia de 2000, podendo dar as garantias tratada no

inciso anterior.

Capituln VII

Da Consolida'lăo das Con_as Pliblicas

Art. 9- O Poder Legislativa encaminhara ao Executiva

Municipal ale 10 (dez) dias apas o encerramento de cada mes, as movimenta�Oes

o�amcntarias. tinancciras e patrimoniais, por mcio eletronico. para tins de:

I - Consolida�i1o das contas publicas do cnte municipal.

em cumprimento a Constitui�ăo Federal e a Lei Complementar n.O 10 1. de 2000;

II - Encaminhamento dos dados e1etronicos atraves do

SIM-AM para tins de elabora�ăo e publica�i1o dos rclat6rios tiscais, cm cumprimento as

Instnu;ocs Tecnicas baixadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana;

111- Atcndimcnto das demais exigcncias tiscaisjunto a

Secretaria do Tcsouro Nacional. atraves do SISTN c ao Ministerio da Saude por meio do

5101'5.

P3ragrafo UnlCU. O Meio eletronico a ser

encaminhado devera ser compativel corn o sistema de computa�âo utilizado pelo Poder

Executivo Municipal.

Capituln VIII

Das Ilisposil;oes Gerais e Fin.lis

Art. 10. Nos termos do Artigo -ro da Lei Federal n°

4.320/64, rcspeitadas as demais prcscri�ocs constitucionais. tica o Poder Executivo

Municipal autorizado ahrir credito adicional suplementar, ate a importâneia eorrespondente

ao percentual de 30% (trinta por ecnto). do total da receita e da despesa fixada nesta Lei,

agrcgando a corre�;1o prcvista no Artigo 2°. desta Lei. objetivando atender insuficiencias de

dota�Oes orţ:ament:irias dos Poderes Legislativo. Exccutivo.
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Lei n° 563/2006 -JL V

Jlara�rafo unico. 0 limite autorizado no capul destc

artigo nao scni onerado quando 0 credito sc destinar a incorporar 05 saldos financciros,

apurados em 31 de dezembro de 2006, e 0 excesso de arrccada�ao de recursos vinculados de

Fundos c da FUNDEF. quando sc configurar receita da exercicio supcrior as prcvisocs dc

despcsas fixadas ncsta Lei.

Art. I t. Fica tambCm autorizado e 0;10 sefa computado

para efeito da limite fixado no Anigo 10, desta Lei, a suplemcnta�ilo do o�amento de que

trata esta Lei, pclo valor da excesso de arrecada�ao, ate 0 limite da efetivo excesso

verificado no exercicio.

Art. 12. Em faee da vinculalj:30 das fontes de recursos

estabelecida pela presente Lei, 0 Poder Executivo e autorizado a proceder a sua

compatibilizul;ao mcdiante abertura de creditos ad.icionais suplemcntares para cobrir

despesas vinculadas a fontc dc recursos cspccificos, ate a importancia que tenham excedido

a prcvis!l.o de arrecadal;!l.o, de forma evitar a descontinuidade dos scrvil;os publicos, em

especial as arca'i de saudc puhlica. educal;ao c assistencia social.

Art.13. Fica autorizado a procedcr por Decreto ate 0

limite de 300/0 (trinta por cento) das dotal;ocS definidas neste Orl;amento. a compeI1S3l;ao.

convccsao ou crial;ao de fontes dc recursos ordimirios, vinculados ou pr6prios dos

ProjetoslAtividades/Operal;Oes Especiais e das Obras. sem Ihcs alterar 0 valor global, com a

finalidadc de assegurar a execul;30 das programa�Oes dcfinidas ncsta Lei. N30 semo

computados neste limite os cceditos adicionais abertos com ba'ie no Art. 10.

Art. 14. Esta Lei cntra cm vlgor a partir de 1°

(primciro) de janeiro do ano 2007.

Gabincte do Prefeito do Municipio de Mercedes, Estado do Parana. em 23 de

novembro de 2006.

c

Vilsnn Schwantcs

I'REFEITO

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - FonefFax (45) 3256-1241 - CEP 85 998-000 - Mercedes - Pr

E-mail: mercedes@mJmet.com.br-cnpj95.719.3731OOO1-23


