
 EMENTÁRIO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE MERCEDES 

 
Relação das Leis editadas desde a emancipação, em 1993, com alterações introduzidas. 

LEI Nº 30/12/1899 EMENTA OBS. 

001/93 07/01/1993 Dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura do 

Município de Mercedes, e da outras providências. 

(Alterada pela lei nº 108/95, 

cria a secretaria da 

Agricultura- Revogada, lei 

nº 419/05). 

(Alterada pela lei nº 196/97 

nos artigos 20 e 21, cria a 

secretária Municipal de 

Esportes, Turismo e Lazer - 

Revogada, lei nº 419/05). 

(Alterada pela lei nº 215/98 

nos artigos 22 e 23, cria a 

secretária de Bem estar 

Social – Revogada, lei nº 

419/05). 

(Vide lei nº 113/95 - 

Revogada, lei nº419/05). 

Revogada expressa e 

totalmente pela lei nº 

419/05. 
002/93 07/01/1993 Estima a receita e fixa a despesa do Município, para o exercício 

financeiro de 1993, e Sá outras providências. 

 

003/93 07/01/1993 Dispõe sobre os cargos de provimento em comissão e sobre a 

atribuição de funções gratificadas nos órgãos da administração 

superior e centralizada do Município de Mercedes e dá outras 

providências. 

Vide Lei nº 011/93, quadro 

de funcionários, carreira e 

regime jurídico. Lei nº 

031/93. Ver lei nº 113/95. 

(Alterada pela lei nº 145/96, 

no anexo I. – Revogada).             

( Alterada pela lei nº 181/97 

no anexo I. – Revogada) 

(Alterada pela lei nº 244/99 

no Anexo I. – Revogada) 

Alterada no anexo I pela lei 

nº 346/02. 

Revogado artigo 7º pela lei 

nº 346/02. 

004/93 07/01/1993 Adota, na forma do artigo 9º, da lei complementar nº 56, a lei 

orgânica do Município de Marechal Cândido Rondon, leis 

diversas, conforme especifica, até promulgação de Lei 

Orgânica própria. 

 

005/93 07/01/1993 Dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado, 

para atender as necessidades de instalação e funcionamento do 

Município e as necessidades temporárias de excepcional 

interesse público, por no máximo 1 ano, adotando-se o regime 

da CLT. 

Vide Lei nº 011/93, quadro 

de funcionários, carreira e 

regime jurídico. Lei nº 

031/93. 



006/93 07/01/1993 Autoriza o chefe do Poder Executivo municipal a firmar 

consórcios, convênios, acordos e ajustes com outros 

Municípios e órgãos públicos, RESTRITA AO ANO DE 1993. 

Vide Lei 8.666/93 

007/93 07/01/1993 Adota órgão oficial de imprensa do Município, o Jornal Gazeta 

do Paraná, até disposição diversa da Lei Orgânica. 

 

008/93 07/01/1993 Autoriza o chefe do Poder executivo Municipal a firmar 

convênios e ajustes pertinentes, com o Município de Marechal 

Cândido Rondon, relativos aos servidores desse Município 

com exercício na área territorial de Mercedes, até implantação 

definitiva de quadro próprio de servidores. 

Vide Lei Federal nº 8.666/93 

Vide Lei nº 011/93, quadro 

de funcionários, carreira e 

regime jurídico. Lei nº 

031/93. 

009/93 28/01/1993 Institui o Sistema de diárias a título de indenização de despesas 

efetuadas em viagens pelo Prefeito Municipal. 

 

010/93 28/01/1993 Cria o conselho Municipal de saúde e dá outras providências. (Alterada pela lei nº 013/93, 

nos artigos 2º, II, III, IV e 

VIII; 4º, §3º; 7º, §1º-

Revogada) 

Alterada pela lei nº 055/94,  

(artigo 7º, suprimido o §1º), 

da novo §2º ao artigo. 7º. 

Vide lei nº 015/93. 

Alterada pela lei nº 202/97, 

em todo o artigo 2 º;  4º, §3º;  

7º, §1º.   

Alterado pela lei nº 256/99 

no artigo 2º, IX e X. 

011/93 04/02/1993 Dispõe sobre o regime jurídico único e o quadro de pessoal do 

Município de Mercedes, e dá outras providências. – Plano de 

carreira e vencimentos. 

Vide lei nº 031/93. 

Alterada pela lei nº 060/94. 

Magistério Lei nº 226/98. 

Alterada pela lei nº 295/01, 

nas tabelas I-A, II-A, III-A, 

IV-A, I-B, II-B, III-B, I-C, 

II-C, I-D e II-D. Vide artigo 

45, IV da Lei Orgânica. 

012/93 25/02/1993 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores públicos do Município, 

contratados por prazo determinado, provimento em comissão 

e funções gratificadas. 

 

013/93 28/01/1993 Altera dispositivos da Lei nº 010 de 28/01/93, e dá outras 

providências. 

Revogada pela lei nº 202/97, 

art. 4º. 

014/93 04/02/1993 Declara os feriados no Município de Mercedes.  

015/93 18/03/1993 Cria o fundo municipal de saúde e dá outras providências.  

016/93 18/03/1993 Dispõe sobre as ações de saneamento e vigilância, criação da 

taxa de saúde e dá outras providências. 

 

017/93 26/03/1993 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e as outras providências. Juros e encargos de dívidas. 

 

018/93 26/03/1993 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores públicos do Município. 

Concursados, contratados por prazo determinado, e para 

cargos de provimento em comissão e funções gratificadas. 

 



019/93 22/04/1993 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e Sá outras providências. Juros e encargos de dívidas. 

 

020/93 27/04/1993 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores públicos do município. 

Concursados, contratados por prazo determinado, e para 

cargos de provimento em comissão e funções gratificadas. 

 

021/93 27/04/1993 Dispõe sobre autorização de subvenção social, abertura de 

crédito adicional especial e dá outras providências. Para o 

 Comunitário de Segurança. 

 

022/93 07/05/1993 Altera a denominação de ruas da sede municipal de Mercedes.  

023/93 13/05/1993 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder 

aquisição de imóvel, fazer doação do mesmo para fins 

industriais e dá outras providências. Laticínios Mercedes. 

 

024/93 31/05/1993 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores públicos do Município. 

Concursados, contratados por prazo determinado, e para 

cargos de provimento em comissão e funções gratificadas. 

 

025/93 27/05/1993 Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

financeiro de 1994, e dá outras providências 

 

026/93 28/06/1993 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores públicos do Município. 

Concursados, contratados por prazo determinado, e para 

cargos de provimento em comissão e funções gratificadas. 

 

027/93 22/07/1993 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores públicos do Município. 

Concursados, contratados por prazo determinado, e para 

cargos de provimento em comissão e funções gratificadas. 

 

028/93 15/07/1993 Dispõe sobre a forma e apresentação dos símbolos do 

Município de Mercedes, Estado do Paraná, e dá outras 

providências. 

 

029/93 09/08/1993 Dispõe sobre concessão de contribuição financeira, abertura de 

crédito especial e dá outras providências. Laticínios Mercedes. 

 

030/93 27/08/1993 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores públicos do Município. 

Concursados, contratados por prazo determinado, e para 

cargos de provimento em comissão e funções gratificadas. 

 

031/93 31/08/1993 Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos do Município, das autarquias e das fundações 

Municipais, como também sobre o ingresso no funcionalismo 

público. 

Vide lei nº 051/93, 

Alterada pela Lei nº 134/95, 

no artigo 51, §5º. 

Alterada pela lei nº 233/98, 

acrescentado inciso no artigo 

51. Vide artigo 45, IV da Lei 

Orgânica. 

032/93 17/09/1993 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. Juros e encargos de dívidas. 

 

033/93 24/09/1993 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores do Município. Concursados, 

contratados por prazo determinado, e para cargos de 

provimento em comissão e funções gratificadas 

 



034/93 30/09/2003 Dispões sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. Centro administrativo do 

Grupo escolar Tiradentes. 

 

035/93 30/09/1993 Dispões sobre urbanização das chácaras nº 24 e 2-Q do 

Município de Mercedes, e dá outras providências. 

 

036/93 14/10/1993 Dispõe sobre concessão de subvenção social, abertura de 

crédito adicional especial e dá outras providências. 

 comunitário de segurança. 

 

037/93 14/10/1993 Dispõe sobre a previdência social aos servidores municipais e 

dá outras providências. 

Revogada parcialmente pela 

lei nº 192/97, nos artigos 

2º,3º,5º,8º,9º,11,12,13,14,18,

19 e 20, mantido o artigos 

7º, §§ 1º, 2º e 3º 

Revogada pela lei nº 333/02. 

038/93 28/10/1993 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores do Município. Concursados, 

contratados por prazo determinado, e para cargos de 

provimento em comissão e funções gratificadas 

 

039/93 28/10/1993 Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a aquisição 

de imóvel, abertura de crédito adicional especial e dá outras 

providências. Centro educacional infantil. 

 

040/93 18/11/1993 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras 

providências. Juros e encargos de dívidas. 

 

041/93 26/11/1993 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores públicos do Município. 

Concursados, contratados por prazo determinado, e para 

cargos de provimento em comissão e funções gratificadas 

 

042/93 26/11/1993 Declara de utilidade pública a Associação Comercial e 

Industrial de Mercedes. 

 

043/93 26/11/1993 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. Área para construção de 

escola. 

 

044/93 26/11/1993 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. Juros e encargos de dívidas. 

 

045/93 16/12/1993 Autoriza a utilização do excesso de arrecadação por fonte e 

alínea de receita, para cobertura de créditos adicionais. Para 

exercício de 1993. 

 

046/93 14/12/1993 Estima a receita e fixa a despesa do Município, para o exercício 

financeiro de 1994 e dá outras providências. 

 

047/93 14/12/1993 Institui o Código Tributário Municipal de Mercedes. Alterada pela lei nº 103/94, 

no artigo 307 §1º. Alterada 

pela Lei nº 121/95, no artigo 

264. Alterada pela lei nº 

172/96 no artigo 300. 

Vide lei nº 328/02. 

Alterada no capítulo II, pela 

lei nº 367/03. 

048/93 16/12/1993 Desafeta parte da rua Francisco Beltrão (Luiz Lorenzoni), da 

sede municipal de Mercedes. 

Vide lei nº 022/93 



049/93 17/12/1993 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores públicos do Município. 

Concursados, contratados por prazo determinado, e para 

cargos de provimento em comissão e funções gratificadas 

 

050/93 21/12/1993 Aprova o plano plurianual para o quadriênio de 1994, 1995, 

1996 e 1997. 

 

051/93 21/12/1993 Dispõe sobre o plano de careira do magistério da Prefeitura do 

Município de Mercedes. 

Alterada pela lei nº 090/94. 

052/93 21/12/1993 Concede isenção de taxa de conservação de estradas e dá outras 

providências. Entidades sem fins lucrativos, proprietárias de 

imóveis rurais. 

 

    

053/93 21/12/1993 Dispõe sobre isenção de impostos predial e territorial urbano, 

e dá outras providências. Quanto às dimensões da casa. 

 

054/93 21/12/1993 Concede isenção de impostos predial e territorial urbano, e de 

taxas de serviços urbanos, e dá outras providências. 

Aposentados, pensionistas, deficientes e pessoas com idade 

acima de 60 anos.   
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055/94 11/01/1994 Altera e suprime dispositivos da lei nº 010/93 de 28/01/93, e 

dá outras providências. 

 

056/94 11/01/1994 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar 

consórcios, convênios, acordos e ajustes, com outros Entes da 

Federação e Órgãos Públicos. Para o ano de 1994. 

Vide federal lei nº 8.666/93 

057/94 11/01/1993 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores públicos do Município. 

Concursados, contratados por prazo determinado, e para 

cargos de provimento em comissão e funções gratificadas 

 

058/94 25/02/1994 Autoriza o chefe do Poder Executivo a efetuar pagamentos a 

titulo de incentivo na transferência dos veículos para o 

município e dá outras providências. 

 

059/94 25/02/1994 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores públicos do Município. 

Concursados, contratados por prazo determinado, e para 

cargos de provimento em comissão e funções gratificadas 

 

060/94 25/02/1994 Altera as tabelas constantes dos Anexos I-A, I-B, I-C, II-A, II-

B, II-C, III-A, III-C, III-D, da lei nº 011/93, e dá outras 

providências. 

(Tabelas I-A e I-B alteradas 

pela Lei nº 081/94– 

Revogada) 

(Tabelas I-A, II-A e IV-A 

alteradas pela lei nº 138/96 – 

Revogada) 

(Tabelas I-A, II-A e IV-A 

alteradas pela lei nº 250/99- 

Revogada). 

(Anexos I-B e II-B. alterados 

pela lei nº 150/96 - 

Revogada) (Tabelas I-B e II–



B alterada pela lei nº 

205/97.- Revogada) 

Dada nova redação aos 

anexos I-A, II-A, III-A, IV-

A, I-B, II-B, III-B, I-C, II-C, 

I-D e II-D, pela lei nº 

295/01.   

061/94 17/03/1994 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

uma contribuição financeira ao clube de idosos Fé e Esperança 

de Mercedes, e dá outras providências. 

 

062/94 23/03/1994 Autoriza ao chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores do Município. Concursados, 

contratados por prazo determinado, e para cargos de 

provimento em comissão e funções gratificadas. 

 

063/94 22/03/1994 Cria o conselho Municipal de  Esportes e dá outras 

providências. 

 

064/94 22/03/1994 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a contratar 

operação de crédito com o Banco do Estado do Paraná S/A, 

através do FDU – Fundo estadual de Desenvolvimento 

Urbano, para execução das obras e serviços integrantes do 

Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – SEDU, e dá 

outras providências.   

 

065/94 07/04/1994 Dispõe sobre concessão de contribuição financeira, abertura de 

crédito adicional especial e dá outras providências. MCR 

alimentos. 

 

066/94 12/04/1994 Dispõe sobre a conversão dos vencimentos dos servidores 

públicos em Unidade Real de Valor – URV. 

 

067/94 14/04/1994 Autoriza o chefe do Poder Executivo municipal a Proceder à 

aquisição de imóveis, fazer doação a COHAPAR e dá outras 

providências.  Projeto Casa da Família. 

 

068/94 12/05/1994 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

contribuição financeira a Associação de Moradores e Amigos 

Beira Rio de Sanga Guilherme, e dá outras providências. 

 

069/94 12/05/1994 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

contribuição financeira à Sociedade Esportiva e Recreativa 

Mártir de Arroio Guaçu, e dá outras providências. 

 

070/94 12/05/1994 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

contribuição financeira ao Grêmio Esportivo Mercedes, e dá 

outras providências. 

 

071/94 20/05/1994 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

contribuição financeira a Associação de Moradores e Amigos 

de Novo Rio do Sul, e dá outras providências. 

 

072/94 20/05/1994 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. Aquisição de área para 

Projeto Casa da Família. 

 

073/94 20/05/1994 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. Pagamento de construção 

de abrigo do parque de máquinas. 

 



074/94 25/05/1994 Dispõe sobre urbanização de chácara nº 076/77A do município 

de Mercedes, e dá outras providências. 

 

075/94 27/05/1994 Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 

1995 e da outras providências. 

 

076/94 27/05/1994 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

contribuição financeira a Associação de Moradores e Amigos 

da Linha Sanga Guaíba, e da outras providências. 

 

077/94 24/05/1994 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder um 

abono sobre o salário dos servidores do Município, e da outras 

providências. . Concursados, contratados por prazo 

determinado, e para cargos de provimento em comissão, 

somente mês 05/94. 

 

078/94 17/06/1994 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Aq. de antenas parabólicas. 

 

079/94 17/06/1994 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

uma contribuição financeira para a APM da Escola Municipal 

Tiradentes, e da outras providências. 

 

080/94 17/06/1994 Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores do Município, e da outras 

providências. Concursados, contratados por prazo 

determinado, e para cargos de provimento em comissão e 

funções gratificadas. 

 

081/94 17/06/1994 Altera a tabela constante dos anexos I-A e I-B, da Lei nº 

060/94, e da outras providências. 

 

082/94 17/06/1994 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Abastecedouros 

comunitários. 

 

083/94 15/06/1994 Dispõe sobre urbanização do lote rural nº 046, situado na gleba 

02, em Arroio Guaçu, neste Município, e da outras 

providências. 

 

084/94 15/06/1994 Autoriza o Município a celebrar contrato de comodato com 

grupo de agricultores e dá outras providências. Trator de 

esteiras, celebrado com grupo de produtores “Associação do 

desenvolvimento Agrícola de Mercedes”. 

 

085/94 11/08/1994 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder 

aquisição de imóvel, fazer doação a EMATER e dá outras 

providências. 

 

086/94 19/08/1994 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. Compra de lote para 

construção de Terminal Rodoviário. 

 

087/94 19/08/1994 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. Contribuição financeira a 

ACIM. 

 

088/94 19/08/1994 Autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir para o 

Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao 

Lago de Itaipu, abre crédito adicional especial, e dá outras 

providências. Contribuição mensal de 0,3% das parcelas 

vincendas dos Royalties. 

 



089/94 01/09/1994 Autoriza o Município a celebrar contrato de comodato com 

grupo de agricultores e dá outras providências. Pá carregadeira, 

celebrado com grupo de produtores “Associação do 

desenvolvimento Agrícola de Mercedes”. 

 

090/94 06/09/1994 Altera a Lei nº 051/93, de 21 de dezembro de 1993, e dá outras 

providências. 

 

091/94 16/09/1994 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Sociedade de Damas Rosa 

branca de Sanga Forquilha. 

 

092/94 16/09/1994 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Esporte Clube São Marcos. 

 

093/94 16/09/1994 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Associação de Moradores e 

amigos de Linha São Luiz. 

 

094/94 29/09/1994 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores do Município, e da outras 

providências. Concursados, contratados por prazo 

determinado, e para cargos de provimento em comissão e 

funções gratificadas. 

 

095/94 06/10/1994 Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar áreas de terra 

próprias do Município, firmar convênio, assumir obrigações e 

da outras providências. COHAPAR, programa casa da família. 

Alterada pela lei nº 112/95. 

096/94 14/10/1994 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Construção da sede da 

EMATER. 

 

097/94 10/11/1994 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Associação de Moradores e 

Amigos da Gruta Mercedes. 

 

098/94 10/11/1994 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Grêmio Esportivo Mercedes. 

 

099/94 10/11/1994 Isenta do imposto predial e territorial urbano, os imóveis 

construídos em estilo “enxaimel” e “casa dos alpes”   

 

100/94 28/11/1994 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores do Município, e da outras 

providências. Concursados, contratados por prazo 

determinado, e para cargos de provimento em comissão e 

funções gratificadas. 

 

101/94 19/12/1994 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Instrumentos para formação 

da Banda Municipal. 

 

102/94 19/12/1994 Estima a receita e fixa a despesa do Município, para o exercício 

financeiro de 1.995 e dá outras providências. 

 

103/94 20/12/1994 Da nova redação ao parágrafo 1º do artigo nº 307 da lei nº 

047/93 de 14 de dezembro de 1993. 

 

   

1 9 9 5 
 

 



104/95 23/02/1995 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Aquisição de Pá 

carregadeira. 

 

105/95 03/03/1995 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder 

aquisição de imóvel, fazer doação, e da outras providências. 

Aquisição de área para instalação da indústria Mercedes-agro 

Industrial LTDA, transformação de raízes de mandioca. 

Alterada pela lei nº 242/98 

no artigo 105. 

106/95 13/03/1995 Dispõe sobre autorização para adquirir por desapropriação 

para fins de interesse social, um imóvel composto por uma área 

de terras de 3.850 m², do lote rural nº 17, do 27º perímetro 

declarado de utilidade pública, abre crédito adicional especial 

e da outras providências. Área de Joãozinho Zancanella e José 

Zancanella. 

 

107/95 28/03/1995 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores do Município, e da outras 

providências. Concursados, contratados por prazo 

determinado, e para cargos de provimento em comissão e 

funções gratificadas. 

 

108/95 03/04/1995 Altera dispositivos da Lei nº 01/93, de 07 de Janeiro de 1993, 

cria a Secretária Municipal de Agricultura, e da outras 

providências. 

Revogada pela lei nº 419/05. 

109/95 03/04/1995 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial de da outras providências. Sociedade de Damas Rosa 

Branca de Linha Sanga Forquilha. 

 

110/95 03/04/1995 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar 

consórcios, convênios, acordos e ajustes com outros município 

e órgãos públicos. 

 

111/95 03/04/1995 Dispõe sobre a construção de módulos sanitários, abertura de 

crédito adicional especial e da outras providências. Pessoas 

carentes. 

 

112/95 03/04/1995 Da nova redação aos artigos 1º e 3º da lei nº 095/94 de 6 de 

outubro de 1994, e da outras providências. 

 

113/95 03/04/1995 Cria cargo na Prefeitura do Município de Mercedes, e da outras 

providências. Secretário Municipal de Agricultura. 

Revogada pela lei nº 419/05. 

114/95 19/04/1995 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providencias. Associação de Moradores do 

Mutirão. 

 

115/95 19/04/1995 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Clube Recreativo Aimoré. 

 

116/95 04/05/1995 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Sociedade Esportiva e 

Recreativa Sanga XV de Novembro. 

 

117/95 29/05/1995 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores Município e da outras 

providências. Concursados, contratados por prazo 

determinado, e para cargos de provimento em comissão e 

funções gratificadas. 

 

118/95 03/07/1995 Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para ao exercício 

financeiro de 1996 e da outras providências. 

 



119/95 11/07/1995 Institui normas gerais que visam regulamentar a lei de 

urbanismo notadamente no que diz respeito a aprovação do 

projeto de parcelamento, alvarás de construção, alvarás de 

licença de funcionamento e localização. 

Errata publicada em 

13/08/95. Vide lei nº 120/95 

120/95 11/07/1995 Institui normas e padrões de urbanismo e edificação para a 

cidade de Mercedes e da outras providências. Delimita zona 

urbana e rural, uso e ocupação do solo urbano, classificação 

das vias, meio ambiente, vias, logradouros públicos e limpeza 

pública, arborização, pedreiras e cascalheiras, edificações,   

Vide lei nº 119/95 

Alterada pela lei nº 206/97, 

no artigo 10. 

(Vide Lei 213/98 – sem 

vigência.) 

Alterada pela lei nº 278/00, 

no artigo 10, I e II, bem 

como suspende , pelo prazo 

8 meses a exigência do 

artigo 1º (Somente 

propriedades de igrejas). 

121/95 11/07/1995 Altera dispositivos da lei nº 047/93 de 14 de dezembro de 1993 

e da outras providências. Isenção de taxa de iluminação 

pública, propriedades rurais. 

 

122/95 17/08/1995 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. A.P.M., escola rural 

municipal Ébano Pereira. 

 

123/95 31/08/1995 Dispõe sobre autorização para adquirir por desapropriação o 

lote urbano nº 15 quadra 02 do loteamento Pappen, abre crédito 

adicional especial e da outras providências. 

 

124/95 20/08/1995 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Grêmio Esportivo Mercedes. 

 

125/95 20/09/1995 Cria o conselho de alimentação escolar e da outras 

providências. 

* alterada pela lei nº 895, de 

20/08/2009. 

* revogada pela lei 1443 de 

26 de maio de 2017. 

126/95 21/09/1995 Dispõe sobre organização da assistência social e a outras 

providências. Conselho municipal de assistência social. 

Interpretar conjuntamente 

com a lei nº 419/05. 

127/95 02/10/1995 Autoriza o chefe do Executivo a contratar operação de crédito, 

com Banco do Estado do Paraná S.A., através do FDU – Fundo 

Estadual de Desenvolvimento Urbano. Infra-estrutura urbana.   

 

128/95 26/10/1995 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores do Município e da outras 

providências. Concursados, contratados por prazo 

determinado, e para cargos de provimento em comissão e 

funções gratificadas. 

 

129/95 20/11/1995 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Contribuição a ACIM. 

 

130/95 01/12/1995 Autoriza o chefe do Poder Executivo a doar Linha Telefônica 

e da outras providências. Laticínios Mercedes. 

 

131/95 04/12/1995 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Pensão á servidores. 

 

132/95 04/12/1995 Concede o beneficio de pensão a Judite Ledvina Rauber e 

dependentes. 

Alterada pela lei nº 140/96, 

no artigo 1º. 



133/95 04/12/1995 Concede o beneficio de pensão a Alberto Roeder e 

dependentes. 

Alterado pela lei nº 139/96, 

no art. 1º. 

134/95 07/12/1995 Altera dispositivos da lei nº 031/93 de 31 de agosto de 1993, e 

da outras providências. 

 

135/95 20/12/1995 Estima a receita e fixa a despesa do Município, para o 

Exercício financeiro de 1996 e da outras providências. 
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136/96 27/02/1996 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores do Município e da outras 

providências. Concursados, contratados por prazo 

determinado, e para cargos de provimento em comissão e 

funções gratificadas. 

 

137/96 11/03/1996 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar 

consórcios, convênios, acordos e ajustes com outros 

Municípios e órgãos públicos. Exercício de 1996. 

Vide lei 8.666/93. 

138/96 11/03/1996 Altera dispositivos da lei nº 060/94, de 25 de fevereiro de 1994, 

e da outras providências. 

Alterada pela lei nº 250/99, 

anexos I-A, II-A, e IV-A. 

Revogadas pela lei nº 295/01 

139/96 11/03/1996 Altera dispositivos da lei nº 133/95  

140/96 11/03/1996 Altera dispositivos da lei nº 132/95, de 04 de dezembro de 

1995, e da outras providências. 

 

141/96 14/03/1996 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Contribuição a CNBB – 

Pastoral da Criança. 

 

142/96 14/03/1996 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Contribuição a Sociedade de 

Damas XV de Novembro.   

 

143/96 14/03/1996 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Contribuição A.P.M. , 

Centro educacional Cantinho Feliz. 

 

144/96 12/04/1996 Reconhece de utilidade pública as Associações de Pais e 

Mestres e da outras providências. 

 

145/96 12/04/1996 Altera o anexo I da lei nº 003/93 de 07 de janeiro de 1993, e da 

outras providências. 

 

146/96 24/04/1996 Cria a comissão municipal de defesa civil (COMDEC) do 

Município de Mercedes e da outras providências. 

 

147/96 24/04/1996 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder a 

aquisição de imóvel, fazer doação, abrir crédito adicional 

especial e dá outras providências. Iindústria e Comércio de 

Laticínios Mercedes LTDA. 

 

148/96 09/05/1996 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Contribuição a Associação 

de Damas 08 de Agosto de Mercedes. 

 

149/96 09/05/1996 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providencias. Contribuição a APM do 

Colégio Estadual Leonilda Pappen. 

 



150/96 09/05/1996 Altera dispositivos da lei nº 060/94, de 25 de fevereiro de 1994, 

e da outras providências. 

Revogada pela lei nº 205/97. 

151/96 22/05/1996 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Contribuição a Associação 

de Moradores e Amigos de Linha Sanga Forquilha. 

 

152/96 12/06/1996 Dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Contribuição a Sociedade de 

Damas 25 de Outubro de Sanga Alegre. 

 

153/96 27/06/1996 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores do Município e da outras 

providências. Concursados, contratados por prazo 

determinado, e para cargos de provimento em comissão e 

funções gratificadas. 

 

154/96 27/06/1996 Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

financeiro de 1997 e da outras providências. 

 

155/96 27/06/1996 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Contribuição ao Pastoral da 

Saúde Alternativa. 

 

156/96 27/06/1996 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Associação dos motoristas 

de Mercedes. 

 

157/96 27/06/1996 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Contribuição a Associação 

de Jovens da Igreja de Deus de Mercedes. 

 

158/96 27/06/1996 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Contribuição ao 

PROVOPAR. 

 

159/96 23/08/1996 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras 

providências. Contribuição a APM da Escola Municipal 

Martin Afonso de Souza. 

 

160/96 30/08/1996 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras 

providências. Contribuição ao Clube de Damas 25 de Agosto 

de Arroio Guaçu. 

 

161/96 30/08/1996 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras 

providências. Contribuição a ACIM. 

 

162/96 30/08/1996 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras 

providências. Contribuição a Associação Atlética Tapejara. 

 

163/96 12/09/1996 Dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos 

da criança e do adolescente de Mercedes, e da outras 

providências. Conselho Tutelar. 

Alterada pela lei nº 175/96 

nos artigos 25, 19, 21 e 27. 

Alterada pela lei nº 445/05, 

no artigo 5º e incisos I e II 

do art. 6º. 

* Revogada pela Lei nº 718, 

de 13/12/2007. 

164/96 20/09/1996 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras 

providências. Contribuição ao Esporte Clube Cércuris de Novo 

Rio do Sul. 

 



165/96 20/09/1996 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras 

providências. Obras na quadra de esportes da Escola José de 

Alencar. 

 

166/96 30/09/1996 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras 

providências. Aquisição de ensiladeiras. 

 

167/96 25/10/1996 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras 

providências. Contribuição a Associação atlética Cultural 

Copagril – AACC. 

 

168/96 25/10/1996 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras 

providências. Contribuição a Associação de Moradores e 

Amigos de Arroio Guaçu. 

 

169/96 25/10/1996 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras 

providências. Contribuição ao Clube Educativo Familiar de 

Vila Três Irmãs. 

 

170/96 30/10/1996 Dispõe sobre faixa de domínio de estradas municipais para 

efeitos de conservação de solos, e da outras providências. 

Estabelece as estradas municipais gerais e vicinais. 

 

171/96 30/10/1996 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras 

providencias. Contribuição ao Clube Feminino Cooperativista 

de São Marcos. 

 

172/96 12/11/1996 Acrescenta dispositivos à lei nº 047/93 de 14 de dezembro de 

1993, e da outras providências. 

 

173/96 12/11/1996 Estabelece o parcelamento das dividas para com o Fundo de 

Previdência do Município de Mercedes, e da outras 

providências. 

Vide lei nº 037/93 

174/96 28/11/1996 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras 

providências. Contribuição para a APM do Centro 

Educacional Cantinho Feliz. 

 

175/96 09/12/1996 Altera dispositivos da lei nº 163/96 de 12 de setembro de 1996, 

e da outras providências. 

Alterada pela lei nº 277/00, 

nos artigos 1º, §1º;  2º;  4º, 

par. único. 

176/96 12/12/1996 Estima a receita e fixa a despesa do Município, para o exercício 

financeiro de 1997 e da outras providências. 
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177/97 15/01/1997 Dispõe sobre autorização para locação de prédio, reforma, 

sublocação, abertura de crédito adicional especial e da outras 

providências. Hospital. 

 

178/97 15/01/1997 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar 

consórcios, convênios, acordos e ajustes com outros 

Municípios e órgãos públicos. Exercício de 1997. 

 

179/97 15/01/1997 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras 

providências. Ampliação e reforma do Paço Municipal. 

 

180/97 15/01/1997 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras 

providencias. Despesas com parcelamento da dívida com a 

Previdência Municipal. 

 

181/97 27/02/1997 Altera disposições da lei nº 03/93, e da outras providências.  



182/97 27/02/1997 Transforma a Rua Dr. Mario Totta em Avenida.  

183/97 13/03/1997 Dispões sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Reflorestamento e manejo 

integrado de microbacias hidrográficas.   

 

184/97 20/03/1997 Da denominação as Ruas dos Loteamentos Pioneiro, Pappen, 

Mutirão I e Conjunto Habitacional Bela vista e da outras 

providências. 

* alínea “d” alterada pela Lei 

nº 551/06, de 31/08/06. 

185/97 03/04/1997 Dispõe sobre urbanização do prolongamento da Avenida Dr. 

Mario Totta e da outras providências. 

 

186/97 08/05/1997 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Ampliação e melhorias na 

quadra de esportes da Escola José de Alencar. 

 

187/97 08/05/1997 Autoriza o chefe do Poder Executivo a dar incentivo na 

construção de calçadas nas Ruas da Sede do Município e da 

outras providências. Vigência até 31/12/97. 

Sem Vigência. 

188/97 09/05/1997 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a fazer doação 

de área de terra e da outras providências. Empresa Imelda 

Cecília Juver Wolf, Fundição de sucata de chumbo e fábrica de 

baterias. 

 

189/97 09/05/1997 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Contribuição ao Conselho 

Tutelar. 

Vide lei nº 163/96, art. 15, I, 

e  lei nº 175/96, art 4º, par. 

Único. 

190/97 22/05/1997 Autoriza o chefe do Executivo, contratar operação de crédito 

com o Banco do Estado do Paraná S/A, para a execução de 

Programa através do FDU – Fundo Estadual de 

Desenvolvimento Urbano, execução do programa estadual de 

apoio ao desenvolvimento urbano – Paraná Urbano.   

 

191/97 13/06/1997 Cria Plano de Desligamento Voluntário e da outras 

providências. Vigência até 31/12/97 

Sem Vigência. 

192/97 20/06/1997 Extingue o Fundo de Previdência dos Servidores civis do 

Município de Mercedes, institui o Sistema de Previdência 

Municipal e da outras providências.    

Alterada pela lei nº 194/97 

no artigo 11. 

Alterada pela lei nº 232/98, 

no artigo 3º, § 3º. 

193/97 30/06/1997 Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de Valorização do 

Magistério. 

 

194/97 30/06/1997 Da nova redação ao artigo 11 da lei nº 192/97 de 20 de junho 

de 1997 e da outras providências. 

 

195/97 30/06/1997 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Transferência de recursos ao 

tesouro Municipal. 

 

196/97 01/07/1997 Altera dispositivos da lei nº 001/93, de 07 de janeiro de 1993, 

cria a Secretária Municipal de Esportes, Turismo e Lazer e da 

outras providências. 

Revogada pela lei nº 419/05. 

197/97 01/07/1997 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores do Município e da outras 

providências. Concursados, cargos de provimento em 

comissão e funções gratificadas. 

Alterada no artigo 1º, 

acrescentado parágrafo 

único. 



198/97 01/07/1997 Dispõe sobre urbanização da chácara nº 25/26-AA do 

Município de Mercedes e da outras providências. 

 

199/97 27/08/1997 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a desafetar 

bens patrimoniais inservíveis e da outras providências.   

 

200/97 27/08/1997 Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

financeiro de 1998 e da outras providências. 

 

201/97 09/09/1997 Dispõe sobre transferência de equipamento de informática a 

EMATER e da outras providências. 

 

202/97 17/09/1997 Altera dispositivos da lei nº 10/93 de 28 de janeiro de 1993 e 

da outras providências. 

 

203/97 22/09/1997 Dispõe sobre autorização para adquirir por desapropriação, a 

parte central sudoeste da chácara nº 16/17-A, abre crédito 

adicional especial e da outras providências. 

 

204/97 22/09/1997 Dispõem sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Transferência de Recursos 

ao Tesouro Municipal. 

 

205/97 22/09/1997 Altera dispositivos da lei nº 060/94, de 25 de fevereiro de 1994, 

e da outras providências. 

Revogada pela lei nº 295/01. 

206/97 09/12/1997 Altera dispositivos da lei nº 120 de 11 de julho de 1995 e da 

outras providências. 

 

207/97 15/12/1997 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Aquisição de equipamentos 

destinado ao desenvolvimento de ação de enfrentamento a 

pobreza. 

 

  LEI COMPLEMENTAR  

001/97 16/12/1997 Disciplina o Poder de Política administrativa do Município de 

Mercedes. Proteção ambiental, higiene, segurança, ordem 

pública, costumes locais e funcionamento dos 

estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de 

serviços, regulando relações entre o Poder Público local e os 

Munícipes, visando disciplinar o uso e o gozo dos direitos 

individuais e do bem-estar geral. 

 

208/97 16/12/1997 Dispõem sobre o plano plurianual do Município de Mercedes, 

para o quadriênio de 1998 a 2001 e da outras providências. 

 

209/97 16/12/1997 Estima a receita e fixa a despesa do Município, para o exercício 

financeiro de 1998 e da outras providências. 

 

210/97 19/12/1997 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Cobrir despesas com 

reflorestamento e manejo integrado de microbacias 

hidrográficas.   
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211/98 30/01/1998 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Construção de Mini Ginásio 

de Esportes. 

 

212/98 02/03/1998 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal firmar 

convênios acordos e ajustes com outros Municípios e órgãos 

públicos. Exercício de 1998. 

 



213/98 02/03/1998 Suspende exigências de dimensões mínimas, para escrituração 

de lotes urbanos, previstas na lei nº 120/95 de 11 de julho de 

1995. Vigência até 31/12/98 

Sem Vigência 

214/98 16/03/1998 Autoriza o chefe do Poder Executivo, contratar operação de 

crédito com o Banco do Estado do Paraná S/A. Para a execução 

do programa Vila Rurais, através do FDU – Fundo estadual de 

Desenvolvimento Urbano, execução do programa estadual de 

apoio desenvolvimento urbano – Paraná Urbano. Aquisição de 

terrenos e doação a COHAPAR. 

 

215/98 14/04/1998 Altera dispositivos da lei nº 01/93, de 07 de janeiro de 1993, 

cria a Secretaria Municipal de Bem Estar Social e dá outras 

providências. 

Revogada pela lei nº 419/05. 

216/98 28/04/1998 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Contribuição ao Conselho 

Municipal de Esportes. 

 

217/98 28/05/1998 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores e dá outras providências.  

Concursados, cargos de provimento em comissão e funções 

gratificadas. 

 

218/98 29/05/1998 Cria o COMUTRAN – Conselho Municipal de Trânsito, o 

Fundo Municipal de Trânsito e dá outras providências. 

* revogada pela Lei nº 828, 

de 26/02/2009. 

219/98 01/06/1998 Institui, na localidade de vila três Irmãs a festividade 

denominada “festa do pernil de porco”. 

Alterada pela lei nº 224/98, 

nos artigos 2º e 3º. 

220/98 04/06/1998 Cria plano de desligamento voluntário e dá outras 

providências. Vigência até 31/12/98 

Sem vigência. 

221/98 05/06/1998 Autoriza o chefe do Poder Executivo à dar incentivo na 

construção de calçada nas ruas da sede do Município e dá 

outras providências. Vigência até 31/12/98 

Sem vigência. 

222/98 05/06/1998 Declara de utilidade pública o Clube de idosos Fé e Esperança 

de Mercedes e dá outras providências. 

 

223/98 23/06/1998 Elege o Órgão oficial do Município e dá outras providências. 

Sociedade Equatorial de Comunicações LTDA, 01 ano a contar 

da homologação da licitação. 

 

224/98 23/06/1998 Da nova redação aos artigos 2º e 3º da lei nº 219/98, de 01 de 

junho de 1998 e da outras providências. 

 

225/98 26/06/1998 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Despesas por sentença 

judicial. 

 

226/98 07/07/1998 Dispõe sobre o plano de carreira e de remuneração do 

magistério do Município de Mercedes. 

*Revogada pela Lei nº 690, 

de 08/11/2007. 

227/98 30/06/1998 Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

financeiro de 1999 e dá outras providências. 

 

228/98 20/07/1998 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Cobertura do Centro de 

Convivência de Idosos. 

 

229/98 20/08/1998 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Aquisição de tratores e 

implementos agrícolas. 

 



230/98 20/07/1998 Autoriza o chefe do Poder Executivo a dar incentivo da 

recuperação de solos degradados, abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Subsídios na aquisição de 

calcário. Vigência até 31/12/1998. 

Sem vigência 

231/98 13/08/1998 Dispõe sobre contratação de pessoal por tempo determinado 

para atender as necessidades do plano diretor de erradicação 

do “Aedes Aegypti” do Brasil PEAa, do Governo federal nos 

termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e dá 

outras providências. 

 

232/98 01/09/1998 Acrescenta dispositivos na lei nº 192/97 de 20 de junho de 

1997, que institui o sistema de previdência municipal e dá 

outras providências. 

 

233/98 01/09/1998 Acrescenta dispositivos na lei nº 031/93 de 31 de agosto de 

1993, que dispõe sobre concessão de aposentadoria aos 

servidores públicos municipais e dá outras providências. 

 

234/98 20/10/1998 Dispõe sobre o regime de adiantamento de dá outras 

providências. Numerário colocado a disposição de uma 

repartição, a fim de lhe dar condições de realizar despesas que 

por sua natureza ou urgência, não possam aguardar o 

processamento normal. 

 

235/98 20/10/1998 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Aquisição de um ônibus. 

 

236/98 20/10/1998 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a doas linha 

telefônica e dá outras providências. Delegacia de Polícia Civil 

do Município de Mercedes.   

 

237/98 30/10/1998 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar 

convênio com a COPEL e dá outras providências. Substituição 

do sistema de iluminação pública. 

 

238/98 17/11/1998 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a locar imóvel 

e dá outras providências. Prazo 5 anos, para Banco do Brasil. 

 

239/98 09/12/1998 Estima a receita e fixa a despesa do Município, para o exercício 

financeiro de 1999, e dá outras providências. 

 

240/98 16/12/1998 Fixa os subsídios do Presidente e Vereadores da Câmara em 

atenção ao disposto pelo artigo 29, V, da Constituição Federal, 

com a redação dada pela emenda constitucional n7 19, de 05 

de junho de 1998. 

Revogada pela lei nº 284/00 

241/98 16/12/1998 Fixa o subsídio do Prefeito, Vice-prefeito e dos Secretários 

municipais em atenção ao disposto pelo artigo 29, V, da 

Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 

constitucional nº 19, de 05 de junho de 1998.l 

Revogada pela lei nº 283/00 

242/98 18/12/1998 Da nova redação ao artigo 105 da lei nº 047/93 de 14 de 

dezembro de 1993 e da outras providências. 
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243/99 05/04/1999 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. Aquisição de uma carreta 

agrícola. 

 



244/99 16/03/1999 Altera dispositivos da lei nº 03/93, e dá outras providências, 

Anexo I. 

 

245/99 18/03/1999 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a regularizar 

por escrituras públicas de compra e venda, os imóveis 

localizados no Loteamento Mutirão I, e objetos da matrícula 

imobiliária de número 17.625 do CRI. 

 

246/99 05/04/1999 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal, a firmar 

convênios acordos e ajustes com outros Município s e órgãos 

públicos e dá outras providências. Exercício de 1999. 

Sem vigência. 

247/99 05/04/1999 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a adquirir por 

desapropriação amigável uma área de terras, abrir crédito 

adicional especial e dá outras providencias. Aquisição da parte 

leste da chácara nº 61 com área de 1.606 m², com um barracão 

pré moldado de 700m², semi acabado. 

 

248/99 20/04/1999 Dispõe sobre autorização para aquisição de rolo compactador, 

abre crédito adicional especial e da outras providências. 

 

249/99 28/04/1999 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a adquirir 

veículo utilitário, abre crédito adicional especial e dá outras 

providências. 

 

250/99 28/04/1999 Altera dispositivos da lei nº 138/96 de 11 de março de 1996, e 

dá outras providências. 

Revogada pela lei nº 295/01. 

251/99 28/04/1999 Dá denominação às Ruas “A” e “B”, do conjunto residencial 

Fassbinder. 

 

252/99 04/05/1999 Dá denominação á Rua entre as casas do conjunto habitacional 

jardim curió da Vila Arroio Guaçu. 

 

253/99 17/05/1999 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a fazer doação 

de imóvel urbano e dá outras providências. Doação ao Estado 

para construção de Destacamento da Polícia Militar. 

 

254/99 28/05/1999 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores de Município e dá outras 

providências. Concursados, cargos de provimento em 

comissão e funções gratificadas. 

 

255/99 28/05/1999 Elege o órgão oficial do Município e da outras providências. 

Jornal do Oeste LTDA, período de 01 ano. 

Sem vigência. 

256/99 28/05/1999 Altera dispositivos da lei nº 10/93 de 28 de janeiro de 1993, e 

dá outras providências. 

 

257/99 07/06/1999 Dispõe sobre contribuição financeira para abertura de crédito 

adicional especial e dá outras providências. 

 

258/99 07/06/1999 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a adquirir 

veículos utilitários, abre crédito adicional especial e da outras 

providências. Destinados a malha viária, agricultura e 

transporte escolar, como também a construção de um portal de 

acesso à Cidade. 

 

259/99 10/06/1999 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a adquirir um 

distribuidor de esterco seco, abre crédito adicional especial e 

dá outras providências. 

 

260/99 10/06/1999 Dispõe sobre autorização para alienação de imóvel e dá outras 

providências. Lote rural nº ML-12-B, do 38º perímetro, da 

Fazenda Britânia. 

 



261/99 06/07/1999 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a dar incentivo 

na construção de calçadas da sede do Município e dá outras 

providências. Vigência até 31/12/00. 

Sem vigência. 

262/99 06/07/1999 Autoriza o Executivo Municipal a constituir com os demais 

gestores do sistema único de saúde no Estado do Paraná, o 

consórcio inter gestores Paraná Medicamentos. 

 

263/99 06/07/1999 Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2000 e dá outras providências. 

 

264/99 12/08/1999 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a fazer 

campanha da Nota Fiscal, para incremento de arrecadação de 

imposto, abrir crédito adicional especial e dá outras 

providências. Gastos de até 10 mil reais em prêmios. 

 

265/99 12/08/1999 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a adquirir 

imóvel, através de desapropriação amigável e dá outras 

providências. Parque Industrial. 

 

266/99 20/12/1999 Autoriza o chefe do poder Executivo Municipal a adquirir um 

terraceador e um distribuidor de adubo orgânico, abre crédito 

adicional especial e dá outras providências.   

 

267/99 20/12/1999 Estima a receitas e fixa as despesas do Município para o 

exercício financeiro de 2000, e dá outras providências. 
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268/00 21/02/2000 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a adquirir 

imóvel, através de desapropriação amigável, abrir crédito 

adicional especial e dá outras providências. Arroio Guaçu, 

Posto de Saúde. 

 

269/00 02/03/2000 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Contribuição a APAE. 

 

270/00 02/03/2000 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a dar 

concessão real de uso de bens públicos a empresas municipais 

e da outras providências. Empresa Imelda Cecília Juver Wolf, 

empresa de fundição de metais não ferrosos, período máximo 

de 20 anos. 

 

271/00 02/03/2000 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a dar 

concessão real de uso de bens públicos a empresas do 

Município e as outras providências. Empresa Eldor Miguel 

Sulzbacher, empresa de fundição de metais não ferrosos, prazo 

máximo de 20 anos. 

 

272/00 14/03/2000 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal, a firmar 

convênio, acordos e ajustes com outros Município e órgãos 

públicos e Sá outras providências. Exercício de 2000. 

Sem vigência. 

273/00 14/03/2000 Dispõe sobre alteração de denominação de Ruas da sede 

municipal de Mercedes e da outras providências. 

 

274/00 20/03/2000 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. Aquisição de trator traçado. 

 

275/00 27/03/2000 Dispõe sobre urbanização da parte nordeste do lote rural nº 109 

do 27º perímetro e da outras providências. 

Revogada pela lei nº 285/00. 



276/00 27/03/2000 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Postes de concreto e outras 

matérias destinadas à telefonia rural em nosso município. 

 

277/00 05/05/2000 Altera dispositivos da lei 175/96 de 09 de dezembro de 1996 e 

dá outras providências. 

 

278/00 05/05/2000 Dispensa exigências do cumprimento do artigo 10 itens I e II 

da lei nº 120/95 de 11 de julho de 1995 para aprovação de 

loteamentos e dá outras providências. 

 

279/00 22/05/2000 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. Benfeitorias Parque de Lazer 

de Arroio Guaçu. 

 

280/00 20/06/2000 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a adquirir 

imóvel, através de desapropriação amigável, abrir crédito 

adicional especial e da outras providências. Deposito e 

captação para distribuição de água potável na sede do 

Município de Mercedes. 

 

281/00 10/07/2000 Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2001 e dá outras providências.   

 

282/00 04/09/2000 Dispõe sobre alteração da denominação da praça pública 

Parigot de Souza, e da outras providências. Alterada para Willy 

Barth. 

 

283/00 19/09/2000 Dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito, do vice-

prefeito e dos secretários municipais, para vigorar a partir de 

01 de janeiro de 2001.   

 

284/00 19/09/2000 Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos Vereadores para a 

legislatura de 2001 a 2004. 

 

285/00 09/10/2000 Dispõe sobre urbanização da parte nordeste do lote rural nº 

109-A do 27º perímetro e dá outras providências. 

 

286/00 04/12/2000 Cria plano de desligamento voluntário e dá outras 

providências. Vigência até 31/12/00. 

Sem vigência. 

287/00 15/12/2000 Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício 

de 2001 e da outras providências. 
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288/01 08/03/2001 Autoriza o chefe do Poder Executivo municipal, a firmar 

convênio, acordos e ajustes com outros Municípios e órgãos 

públicos e dá outras providências. Vigência no exercício de 

2001. 

Sem vigência. 

289/01 19/03/2001 Autoriza o chefe do Poder Executivo municipal, a conceder 

contribuição financeira as APMs e dá outras providências. 

Escolas municipais. 

 

290/01 19/03/2001 Autoriza o chefe do Poder Executivo municipal, a alienar bens 

móveis e dá outras providências. Veículos Kombi e Gol. 

 

291/01 17/04/2001 Elege o Órgão Oficial do Município, e dá outras providências. 

Vigência até 31/12/01. 

Sem vigência. 

292/01 11/03/2001 Institui o programa de garantia de renda mínima “Bolsa-

escola” associado a ações sócio-educativas, e dá outras 

 



providências. Criado o Conselho de acompanhamento e 

Controle Social do Programa de Garantia de Renda Mínima. 

293/01 11/05/2001 Autoriza o chefe do Poder Executivo municipal, a conceder 

contribuição financeira a APAE e dá outras providências. 

 

294/01 23/05/2001 Dispõe sobre anistia de multas e juros sobre a divida ativa do 

Município, concede parcelamento e dá outras providências. 

Vigência até 20/12/01. Dívidas do período de 1996 a 2000. 

Sem vigência. 

295/01 25/05/2001 Altera tabelas sobre o plano de carreira e salários dos 

funcionários municipais e dá outras providências. 

 

296/01 25/05/2001 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. Aquisição de veículo 

utilitário. 

 

297/01 25/05/2001 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. Construção de creche 

municipal. 

 

298/01 21/06/2001 Autoriza o chefe do Poder Executivo municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores do Município e dá outras 

providências. Concursados, cargos de provimento em 

comissão e funções gratificadas. 

 

299/01 16/07/2001 Autoriza o chefe do Poder Executivo municipal a adquirir 

imóvel, abrir crédito adicional especial e dá outras 

providências. Prédios públicos. 

 

300/01 01/08/2001 Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2002 e da outras providências. 

 

301/01 09/08/2001 Dispõe sobre autorização para aquisição de um distribuidor de 

calcário, abertura de crédito adicional especial e dá outras 

providências. 

 

302/01 14/08/2001 Institui o programa municipal de crédito educativo e dá outras 

providências. 

Vide lei nº 373/04; 401/2004 

* alterada pela Lei nº 712, de 

13/12/2007. 

* revogada pela lei 

1254/2013 de 04/12/2013. 

303/01 14/08/2001 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. Programa de Assistência 

Médico-Veterinária aos rebanhos do Município. 

 

304/01 14/08/2001 Declara de utilidade pública o Conselho Municipal do Direito 

da Criança e do Adolescente. 

 

305/01 14/08/2001 Declara de utilidade pública o Conselho Municipal de 

Assistência Social. 

 

306/01 14/08/2001 Declara de utilidade pública o Provopar – Ação Social do 

Município de Mercedes. 

 

307/01 24/08/2001 Declara de utilidade pública o Conselho Pastoral da Saúde 

Alternativa (CPSA) Mercedes – PR. 

 

308/01 27/08/2001 Institui o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da 

Suinocultura Pró-suínos e dá outras providências. 

(Alterada no artigo 3º pela 

lei nº 313/01 – Revogada) 

Vide lei nº 316/01. 

(Alterada no artigo 3º pela 

lei nº 360/03 – Revogada) 



Alterada no artigo 3º pela lei 

nº 409/04. 

309/01 27/08/2001 Autoriza o Poder Executivo a manter conta-corrente de 

depósitos na Cooperativa de Crédito Rural Mal. Cdo. Rondon 

– Sicredi, com ela firmar convênios e dá outras providências. 

 

310/01 31/08/2001 Dispõe sobre a aquisição e permissão de uso de equipamentos 

para a empresa Luxúrios Ind. e Comércio de Confecções 

LTDA. 

 

311/01 20/09/2001 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal, a conceder 

contribuição financeira ao Conselho da Comunidade Simão 

Cirineu, abrir crédito adicional especial e dá outras 

providências. 

 

312/01 20/09/2001 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. Aquisição de veículo 

utilitário. 

 

313/01 02/10/2001 Dá nova redação ao artigo 3º da lei nº 308/2001 e dá outras 

providências. 

Revogada, lei nº 360/03. 

314/01 02/10/2001 Institui , na localidade de Arroio Guaçu, a festividade 

denominada de “festa do cupim, da ponta de peito e do galeto” 

e dá outras providências. 

 

315/01 07/11/2001 Eleva o número de vagas de auxiliar de serviços gerais.  

316/01 03/12/2001 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Subsídios aos suinocultores, 

autorizado pela lei nº 308/01. 

 

317/01 03/11/2001 Dispõe sobre o plano plurianual do Município de Mercedes 

para o exercício de 2002 a 2005. 

Alterada no Anexo I, pela lei 

nº 392/04. 

318/01 11/12/2001 Institui, na localidade de Novo rio do Sul, a festividade 

denominada de “festa do boi no rolete” e dá outras 

providências. 

 

319/01 19/12/2001 Estima a receita e fixa a despesa do município, para o exercício 

financeiro de 2002, e dá outras providências. 

 

320/01 20/12/2001 Suspende exigências de dimensões mínimas, para escrituração 

de lotes urbanos, previstas na lei nº 120/95 de 11 de julho de 

1995. Vigência até 31/12/2002. 

Sem vigência. 
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321/02 20/02/2002 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal, a firmar 

convênio com outros Municípios e órgãos públicos e dá outras 

providências. Vigência em 2002. 

Sem vigência. 

322/02 07/03/2002 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar. 

Reforço de dotação orçamentária. 

 

323/02 27/03/2002 Dispõe sobre o transporte de estudantes do Município de 

Mercedes e dá outras providências. 

Revogada pela Lei 

497/2006, de 23/02/2006. 

324/02 27/03/2002 Elege o órgão oficial do Município, e dá outras providências. 

Jornal do Oeste Ltda, até 31/12/02. 

Sem vigência. 

325/02 04/04/2002 Dispõe sobre autorização para aquisição de imóvel e dá outras 

providências. Fundo de Vale. 

 



326/02 15/04/2002 Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio com o 

Município de Marechal Cândido Rondon, no intercâmbio do 

conhecimento geral de ensino praticado no Município, com a 

permissão em ceder e receber um servidor público municipal 

na área de ensino, pelo período de dois anos. 

Sem vigência. 

327/02 18/04/2002 Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito 

com a Agência de Fomentos do Paraná S/A. 

 

328/02 25/04/2002 Institui o programa de recuperação de créditos fiscais e dá 

outras providências. Vigência até 30/11/02 

Sem vigência. 

329/02 23/05/2002 Acrescenta parágrafo na lei nº 192/97 e dá outras providências. Revogada pela lei nº 333/02. 

330/02 23/05/2002 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores do Município e dá 

providências. Cargos de provimento em comissão e funções 

gratificadas. 

 

331/02 31/05/2002 Dispõe sobre criação de dotação orçamentária e dá outras 

providências. 

 

332/02 07/06/2002 Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei 

Orçamentária de 2003 e dá outras providências. 

 

333/02 24/06/2002 Extingue o Fundo Municipal de previdência, do Município de 

Mercedes e dá outras providências. 

 

334/02 27/06/2002 Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio com o 

PROVOPAR de Marechal Cândido Rondon, PR. Repasse de 

verbas para manutenção da Casa Abrigo. 

 

335/02 27/06/2002 Cria o Conselho Municipal de Turismo e o Fundo de 

Desenvolvimento do Turismo de Mercedes e dá outras 

providências. 

 

336/02 09/08/2002 Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito 

com a Agência de Fomentos do Paraná S/A. 

 

337/02 23/08/2002 Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar abertura de 

crédito adicional suplementar no orçamento do Município de 

Mercedes, para o exercício de 2002. 

 

338/02 23/08/2002 Institui na localidade da linha São Marcos, a festividade 

denominada “festa do leitão prensado na estufa.” 

 

339/02 19/09/2002 Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar doação de 

bem imóvel. Convênio 748/01, firmado entre o Município de 

Mercedes e a Fundepar. 

 

340/02 30/10/2002 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar. 

Reforço de dotações orçamentárias. 

 

341/02 30/10/2002 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras 

providências. 

 

342/02 07/11/2002 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e da outras providências. Destinado á construção da 

Quadra de Esportes da Escola Municipal Tiradentes.    

 

343/02 14/11/2002 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá 

outras providências. Reforço de dotação orçamentária. 

 

344/02 19/11/2002 Altera denominação da Linha Sanga Mineira Baixa.  Para 

Linha Gruta. 

 

345/02 05/12/2002 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá 

outras providências. Reforço de dotação orçamentária. 

 



346/02 16/12/2002 Altera a tabela de vencimentos dos cargos de provimento em 

comissão e revoga dispositivo da lei nº 003/93. 

 

347/02 16/12/2002 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

abono aos professores municipais. 

 

348/02 16/12/2002 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá 

outras providências. Reforço de dotação orçamentária. 

 

349/02 17/12/2002 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, aquisição 

de imóvel e dá outras providências. Aquisição de lote urbano. 

 

350/02 18/12/2002 Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício 

financeiro de 2003, e dá outras providências. 

 

351/02 27/12/2002 Dispõe sobre instituição da contribuição para custeio do 

serviço de iluminação pública. 

Revogada tacitamente pela 

lei nº 369/03. 
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352/03 06/03/2003 Elege o órgão oficial do Município, e dá outras providências. 

Jornal do Oeste LTDA., vigência até 31/12/03 

Sem vigência. 

353/03 06/03/2003 Autoriza o chefe do Poder Executivo municipal, a firmar 

convênio, acordos e ajustes com outros Municípios e órgãos 

públicos e dá outras providências. Exercício 2003. 

Sem vigência. 

354/03 06/03/2003 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, e dá outras 

providências. Provopar de M.C.R. 

 

355/03 21/03/2003 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, e dá outras 

providências. Ensino Pré-escolar, da Escola José de Alencar. 

 

356/03 21/03/2003 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, e dá outras 

providências. Criação de elementos em dotações 

orçamentárias. 

 

357/03 21/03/2003 Concede título de Cidadão Honorário de Mercedes ao 

excelentíssimo senhor Elio Lino Rusch. 

 

358/03 21/03/2003 Concede título de Cidadão Honorário de Mercedes ao 

excelentíssimo senhor Werner Wanderer. 

 

359/03 31/03/2003 Acrescenta ação ao Programa Municipal de Incentivo a 

Bovinocultura, e da outras providências. 

 

360/03 04/04/2003 Da nova redação ao artigo 3º da lei nº 308/01. Revogada pela lei nº 409/04. 

361/03 25/04/2003 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores do Município e dá outras 

providências. Efetivos, cargos de provimento em comissão e 

funções gratificadas. 

 

362/03 10/06/2003 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, e dá outras 

providências. Aquisição de Rolo Compactador. 

 

363/03 02/07/2003 Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei 

orçamentária de 2004 e dá outras providências. 

Alterada no anexo de metas 

e prioridades pela lei nº 

393/04 

364/03 01/09/2003 Institui o Programa de Incentivo às Vendas do Comércio Local 

e dá outras providências. Natal Legal, 2003. 

Sem vigência. 

365/03 18/09/2003 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, e dá 

outras providências. 

 



366/03 20/11/2003 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá 

outras providências. 

 

367/03 28/11/2003 Altera dispositivos da lei nº 047/93, e dá outras providências.  

368/03 28/11/2003 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, e dá outras 

providências. Quadra de esportes da Escola Municipal 

Tiradentes. 

 

369/03 04/12/2003 Institui no Município de Mercedes a contribuição para custeio 

do serviço de iluminação pública prevista no artigo 149-A da 

Constituição Federal. Criado o Fundo Municipal de 

Iluminação Pública. 

 

370/03 04/12/2003 Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 

financeiro de 2004, e da outras providências. 

 

371/03 11/12/2003 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá 

outras providências. 

 

372/03 18/12/2003 Declara de utilidade Pública Municipal a Associação dos 

Produtores Orgânicos de Mercedes. 
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373/04 27/02/2004 Dispõe sobre autorização para concessão de benefício e dá 

outras providências. Anistia de correção monetária sobre o 

saldo devedor dos contratos do Programa Municipal de Crédito 

Educativo, para pagamento em cota única. 

Vide lei nº 401/04, que 

estende seus efeitos aos 

aderentes que efetuarem o 

pagamento de forma 

parcelada. 

374/04 27/02/2004 Institui o programa de recuperação de créditos fiscais e dá 

outras providências. Vigência até 30/05/04. 

Sem vigência. 

375/04 27/02/2004 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, e da outras 

providências.   

 

376/04 04/03/2004 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá 

outras providências. 

 

377/04 19/02/2004 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, e dá outras 

providências. Conclusão do Ginásio de Esportes da Escola 

Municipal Tiradentes. 

 

378/04 18/03/2004 Elege o órgão oficial do Município, e da outras providências. 

Jornal do Oeste LTDA, até 31/12/04. 

Sem vigência. 

379/04 18/03/2004 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal, a firmar 

convênio, acordos e ajustes com outros Municípios e órgãos 

públicos e dá outras providências. Exercício de 2004. 

Sem vigência. 

380/04 25/03/2004 Dispõe sobre autorização para repasse de recursos às entidades 

que menciona, aquisição de subsolador, abre crédito adicional 

especial e dá outras providências. Subsolador destinado aos 

pequenos agricultores, contribuição às seguintes entidades: 

Associação de Moradores e Amigos da linha Sanga Guaíba, 

Associação de Moradores Nova Esperança, Associação 

Comunitária Três Irmãs, Associação de Moradores e Amigos 

Sanga Mate, Associação de Moradores e Amigos de Sanga 

Três Irmãs.   

 

381/04 25/03/2004 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá 

outras providências. 

 



382/04 25/03/2004 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

reposição salarial aos servidores do Município e dá outras 

providências. Efetivos, cargos de provimento em comissão e 

funções gratificadas. 

 

383/04 14/04/2004 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras 

providências. Aquisição de galpão Pré-moldado. 

 

384/04 27/05/2004 Dispõe sobre autorização para execução de obra a título de 

incentivo a empresa industrial e comercial. Pavimentação 

poliédrica no pátio da COPAGRIL. 

 

385/04 30/12/1899 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá 

outras providências. 

 

386/04 27/05/2004 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, e da outras 

providências. Contribuição a Casa Abrigo, mantida pelo 

PROVOPAR de M.C.R. 

 

387/04 28/05/2004 Suspende exigências de dimensões mínimas para escrituração 

de lotes urbanos, previstos no Anexo IV da alei nº 120/95, de 

julho de 1995. Vigência até 31/12/04. 

Sem vigência. 

388/04 16/06/2004 Desafeta parte da Rua Luiz Lorenzoni, e dá outras 

providências. 

 

389/04 17/06/2004 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, e dá outras 

providências.  Manutenção do FUNDEF. 

 

390/04 29/06/2004 Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2005 e dá outras providências. 

Alterada no anexo de metas 

e prioridades pela lei nº 

394/04 

391/04 06/07/2004 Dispõe sobre a inclusão do Programa Fitoterápico nas 

unidades básicas de saúde do Município, e dá outras 

providências. 

 

392/04 26/07/2004 Altera dispositivos da lei nº 317/01 que dispõe sobre o Plano 

Plurianual 2002 a 2005, fazendo inclusões no Anexo I, e dá 

outras providências. 

 

393/04 26/07/2004 Altera dispositivos da lei nº 363/03 que dispõem sobre a lei de 

diretrizes orçamentárias de 2004, fazendo inclusões no Anexo 

de metas e prioridades, e dá outras providências. 

 

394/04 26/07/2004 Altera dispositivos da lei nº 390/03 que dispõem sobre a lei de 

diretrizes orçamentárias de 2005, fazendo inclusões no Anexo 

de metas e prioridades, e dá outras providências. 

 

395/04 26/07/2004 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá 

outras providências. 

 

396/04 26/07/2004 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, e dá outras 

providências. Programas de infra-estrutura de transportes do 

Município. 

 

397/04 19/08/2004 Dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito, do vice-

prefeito e dos secretários municipais para vigorar a partir de 1º 

de janeiro de 2005. 

* artigo 2º alterado pela Lei 

nº 534/06, de 30/06/06. 

398/04 19/08/2004 Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores para a 

legislatura de 2005 a 2008. 

* parágrafo único do art. 2º 

alterado pela Lei nº 533/06, 

de 30/06/06. 

399/04 26/08/2004 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá 

outras providências. 

 



400/04 26/08/2004 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, e dá outras 

providências. Aquisição de ambulância.   

 

401/04 26/08/2004 Dispõe sobre a concessão de benefícios e dá outras 

providências. Referente ao crédito educativo. 

* revogada pela lei 

1254/2013 de 04/12/2013. 

402/04 26/08/2004 Autoriza utilização de imóveis do Município. Pastoral da 

Saúde Alternativa. 

 

403/04 26/08/2004 Autoriza utilização de imóveis do Município. Associação de 

Moradores do Bairro Bela Vista. 

* revogada pela lei nº 803, 

de 11/12/2008. 

404/04 14/09/2004 Dispõe sobre a concessão de incentivos e/ou benefícios para a 

implantação e/ou instalação de uma indústria de confecções. 

 

405/04 14/09/2004 Dispõe sobre a concessão de incentivos e/ou benefícios para a 

implantação e/ou instalação de uma indústria de madeiras.    

 

406/04 14/09/2004 Dispõe sobre a concessão de incentivos e/ou benefícios para a 

implantação e/ou instalação de uma indústria de conservas.    

 

407/04 14/09/2004 Dispõe sobre a concessão de incentivos e/ou benefícios para a 

implantação e/ou instalação de um moinho de trigo.    

 

408/04 14/09/2004 Dispõe sobre a concessão de incentivos e/ou benefícios para a 

implantação e/ou instalação de uma indústria de confecções. 

 

409/04 27/09/2004 Da nova redação ao artigo 3º da lei nº 308/01 e dá outras 

providências. 

 

410/04 27/09/2004 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá 

outras providências. Reforço de dotações orçamentárias. 

 

411/04 05/11/2004 Dispõe sobre o conselho municipal do idoso e dá outras 

providências. 

 

412/04 05/11/2004 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras 

providências. Manutenção do FUNDEF. 

 

413/04 12/11/2004 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá 

outras providências. Reforço de dotação orçamentária. 

 

414/04 30/11/2004 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, e dá outras 

providências. Manutenção do FUNDEF. 

 

415/04 30/11/2004 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá 

outras providências. Reforço de dotação orçamentária. 

 

416/04 18/10/2004 Estima a receita e fixa a despesa do Município, para 2005 e dá 

outras providências. 

 

417/04 16/12/2004 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá 

outras providências. Reforço de dotação orçamentária. 
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418/05 25/02/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. Pagamento de despesas 

realizadas e não empenhadas do exercício de 2004. 

 

419/05 25/02/2005 Dispõe sobre a estrutura administrativa do Município de 

Mercedes e dá outras providências. 

Vide lei nº 126/95. 

*modificada pela Lei nº 792, 

de 13/11/2008. 

*modificada pela Lei nº 881, 

de 25/06/2009. 



* modificada pela Lei nº 

897, 

 

 de 27/08/2009. 

* alterada pela lei nº 1115, 

de 18/11/2011. 

* Alterada pela lei 1232, de 

09/09/2013. 

* alterada pela lei n.º 1322 , 

de 29/10/2014. 

* alterada pela lei n.º 1363, 

de 08/07/2015. 

* alterada pela lei n.º 1550, 

de 10/04/2019. 

* alterada pela lei n.º 1589, 

de 16/10/2019. 

* alterada pela lei n.º 1659, 

de 03/12/2020. 

 

420/05 25/02/2005 Cria o Programa de Incentivo à Profissionalização do 

Estudante – (FIPE), para alunos de cursos de Educação 

Superior, da Educação Profissional e do Ensino Médio, 

inclusive nas modalidades de Educação Especial e da 

Educação de Jovens e Adultos e dá outras providências. 

Vide lei nº 126/05, artigo 2º. 

421/05 25/02/2005 Estipula preço público pela utilização de bens e serviços e dá 

outras providências. 

Revogada pela Lei nº 

456/05. 

422/05 24/03/2005 Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, e dá 

outras providências. Pagamento de despesas realizadas e não 

empenhadas do exercício de 2004. 

 

423/05 24/03/2005 Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, e dá outras 

providências. 

 

424/05 24/03/2005 Autoria o chefe do Poder Executivo municipal a firmar 

convênio, acordos e ajustes com outros Municípios e órgãos 

públicos e dá outras providências. Exercício de 2005. 

Vigência temporária. 

425/05 14/04/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. Reforço de dotação 

orçamentária. 

 

426/05 14/04/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. 

 

427/05 29/04/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. 

 

428/05 29/04/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. Reforço de dotação 

orçamentária. 

 

429/05 29/04/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. 

 

430/05 12/05/2005 Autoriza o chefe do Poder Executivo municipal a conceder 

atualização salarial aos servidores do município e dá outras 

providências. Efetivos e cargos de provimento em comissão. 

 



431/05 12/05/2005 Dispõe sobre a reserva de Empregos Públicos destinados a 

pessoas portadoras de deficiência e dá outras providências. 

 

432/05 19/05/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

433/05 27/05/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. 

 

434/05 24/05/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

435/05 27/05/2005 Atualiza os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, 

e dá outras providências. 

 

436/05 24/05/2005 Atualiza os subsídios do Presidente da Câmara e Vereadores e 

dá outras providências. 

 

437/05 16/06/2005 Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do Município de 

Mercedes para o exercício de 2006, e dá outras providências. 

 

438/05 16/06/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

439/05 16/06/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. 

 

440/05 16/06/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

441/05 23/06/2005 Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto a 

União, através da Caixa Econômica Federal, na qualidade de 

agente financeiro, a oferecer garantias e dá outras 

providências. 

 

442/05 23/06/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

443/05 23/06/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

444/05 23/06/2005 Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, 

efetuar as adequações do plano plurianual e lei de diretrizes 

orçamentárias , e dá outras providências. 

 

445/05 30/06/2005 Altera a redação do artigo 5º e dos incisos I e II do artigo 6º da 

lei nº 163 de 12 de setembro de 1993 e dá outras providências. 

* Revogada pela Lei nº 718, 

de 13/12/2007. 

446/05 12/08/2005 Dispõe sobre a desafetação de bens móveis do patrimônio 

público do Município de Mercedes, e dá outras providências. 

 

447/05 12/08/2005 Autoriza o chefe do Poder executivo Municipal a firmar 

convênio, conceder auxílio financeiro, abrir crédito adicional 

especial e dá outras providências. 

 

448/05 12/08/2005 Elege o órgão oficial do Município, e dá outras providências.  

449/05 12/08/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

450/05 12/08/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

451/05 18/08/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

452/05 18/08/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. 

 

453/05 18/08/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 



454/05 25/08/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

455/05 01/09/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

456/05 09/09/2005 Estipula preço público pela utilização de bens e serviços 

públicos, dispõe sobre a forma de incentivos e dá outras 

providências. 

• alterada pela lei nº 

500/06, de 09 de 

março de 2006. 

• Artigo 12 revogado 

pela Lei nº 524/06, 

de 01/06/06. 

• alterada pela lei nº 

1152, de 17/05/12. 

457/05 15/09/2005 Institui o Plano Municipal de Educação do Município de 

Mercedes e dá outras providências. 

 

458/05 22/09/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

459/05 22/09/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

460/05 22/09/2005 Cria o anexo referente a função gratificada – FG, da Lei nº 

003/93, de 07 de janeiro de 1993, e dá outras providências. 

 

461/05 29/09/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

462/05 06/10/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

463/05 13/10/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. 

 

464/05 13/10/2005 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá 

outras providências. 

 

465/05 20/10/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

466/05 20/10/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

467/05 27/10/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

468/05 10/11/2005 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá 

outras providências. 

 

469/05 10/11/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

470/05 10/11/2005 Institui o programa de recuperação fiscal de Mercedes – 

REFISME, e dá outras providências. 

 

471/05 17/11/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

472/05 17/11/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. 

 

473/05 17/11/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

474/05 17/11/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. 

 



475/05 17/11/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. 

 

476/05 24/11/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

477/05 01/12/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

478/05 01/12/2005 Concede título de cidadão honorário ao senhor César de Souza 

Faro. 

 

479/05 08/12/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. 

 

480/05 08/12/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e da outras providências. 

 

481/05 08/12/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. 

 

482/05 08/12/2005 Dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2006/2009, 

e dá outras providências. 

 

483/05 08/12/2005 Estima a receita e fixa a despesa do Município de Mercedes 

para o exercício financeiro de 2006 e dá outras providências. 

 

484/05 15/12/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

485/05 15/12/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

486/05 15/12/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências 

 

487/05 15/12/2005 Dispõe sobre o regime jurídico aplicável aos empregos 

públicos no âmbito do Município de Mercedes. 

 

488/05 15/12/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. 

 

489/05 15/12/2005 Dispõe sobre autorização para efetuar premiação natalina, para 

abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. 

 

490/05 15/12/2005 Autoriza o chefe do Poder Executivo a contratar operação de 

crédito com a agência de fomento do Paraná S.A. 

 

491/05 19/12/2005 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a dar 

concessão real de uso de bens públicos a empresas do 

Município e da outras providências. 

 

492/05 19/12/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências. 

 

493/05 22/12/2005 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial e dá outras providências. 

 

494/05 22/12/2005 Cria o programa municipal de agentes comunitários de saúde 

de Mercedes e torna seus respectivos cargos empregos 

públicos, para atender a necessidade de contratação de pessoal 

para programa e convênio com a União, nos termos da Lei 

Federal nº 10.5017 de 10/07/2002, Decreto Federal nº 3.189, 

de 04/10/199 e Lei Municipal nº 487/2005. 

* alterada pelas leis nº 1048, 

de 18/01/2011; 1208/13 e 

1213/13. 

495/05 22/12/2005 Cria o programa municipal de saúde bucal de Mercedes e torna 

seus respectivos cargos empregos públicos, para atender a 

necessidade de contratação de pessoal para programa e 

 



convênio com o Estado, nos termos da Lei Municipal nº 

487/2005. 

496/05 22/12/2005 Cria o programa municipal de Saúde da Família de Mercedes 

e torna seus respectivos cargos empregos públicos, para 

atender a necessidade de contratação para programa e convênio 

com a União e o Estado, nos termos da Lei Municipal nº 

487/2005. 
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497/06 23/02/2006 Cria o Programa de Incentivo a formação educacional 

denominado “Auxílio-transporte”, e dá outras providências. 

 

498/06 23/02/2006 Autoriza o Chefe do poder executivo Municipal a promover 

campanha de incentivo a emissão de notas fiscais, p/ 

incremento de arrecadação de impostos, abrir crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

499/06 23/02/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

500/06 09/03/2006 Altera dispositivos da Lei nº 456, de 06 de setembro de 2005.  

501/06 09/03/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

502/06 09/03/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

503/06 09/03/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

504/06 23/03/2006 Autoriza o Chefe do Executivo a contratar Operação de 

Crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. 

p/ aquisição de área de terra 

505/06 30/03/2006 Cria o Departamento de Água e Esgoto, e dá outras 

providências. 

 

506/06 30/03/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

Operação de crédito p/ 

aquisição de área de terra p/ 

casas populares. 

507/06 06/04/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

508/06 30/12/1899 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

509/06 13/04/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

510/06 13/04/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

511/06 13/04/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

512/06 13/04/2006 Dá denominação a ruas da sede municipal de Mercedes. * inciso IV do art. 1º 

alterado pela Lei nº 551/06, 

de 31/08/06. 

* revogada pela lei 

1254/2013 de 04/12/2013. 



513/06 20/04/2006 Autoriza o Chefe do Poder Executivo a conceder atualização 

salarial aos servidores do Município, e dá outras providências. 

 

514/06 20/04/2006 Atualiza os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários 

Municipais, e dá outras providências. 

 

515/06 20/04/2006 Atualiza os subsídios do Presidente e Vereadores, e dá outras 

providências. 

 

516/06 27/04/2006 Autoriza o poder executivo a doar próprios do Município, 

firmar convênio, assumir obrigações, e dá outras providências. 

* alterada pela Lei nº 

522/06, de 25/05/06. 

517/06 04/05/2006 Autoriza a Prefeitura do Município de Mercedes a ceder o uso 

de bens imóveis dominicais a entidades sem fins lucrativos, 

gratuitamente ou em condições especiais, com finalidades 

sociais, culturais, assistenciais e educacionais. 

 

518/06 11/05/2006 Autoriza o Poder Executivo municipal a doar próprios do 

Município, firmar convênio, assumir obrigações, e dá outras 

providências. 

 

519/06 18/05/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

520/06 18/05/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

521/06 18/05/2006 Suspende exigências de dimensões mínimas p/ escrituração de 

lotes urbanos, previstas no Anexo IV da Lei nº 120, de 11 de 

julho de 1995. 

*sem vigência 

522/06 25/05/2006 Altera dispositivos da Lei nº 516, de 27 de abril de 2006.  

523/06 25/05/2006 Autoriza a administração municipal a celebrar contratos com 

empresas e instituições financeiras privadas como agentes 

arrecadadores, e dá outras providências. 

 

524/06 30/12/1899 Cria o Programa de Fomento ao associativismo, revoga 

dispositivo da Lei nº 456, de 09 de setembro de 2005, e dá 

outras providências. 

 

525/06 08/06/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

526/06 19/06/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

527/06 19/06/2006 Autoriza o chefe do executivo a contratar Operação de Crédito 

com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – 

BRDE, e/ou Agência de Fomento do Paraná S/A. 

p/ aquisição de pá e 

caminhão. 

528/06 19/06/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

Operação de crédito p/ 

aquisição de pá e caminhão 

529/06 11/06/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

530/06 22/06/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

531/06 30/06/2006 Concede isenção de preço público, em caráter individual, 

excepcional e por tempo determinado, e dá outras 

providências. 

MCR Alimentos. 

532/06 30/06/2006 Institui o Programa de industrialização, denominado 

“Mercedes mais Indústria”, e dá outras providências. 

 

533/06 30/06/2006 Dá nova redação ao parágrafo único, art. 2º, da Lei nº 398, de 

19 de agosto de 2004. 

 



534/06 30/06/2006 Dá nova redação ao Art. 2º da Lei nº 397, de 19 de agosto de 

2004. 

 

535/06 03/07/2006 Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do Município de 

Mercedes p/ o exercício financeiro de 2007, e dá outras 

providências. 

 

536/06 19/07/2006 Elege o órgão oficial do Município, e dá outras providências.  

537/06 19/07/2006 Altera anexo II da Lei nº 482, de 08 de dezembro de 2005 – 

Plano Plurianual. 

 

538/06 19/07/2006 Altera o anexo I da Lei nº 437, de 16 de junho de 2005 – Lei 

de Diretrizes Orçamentárias. 

 

539/06 10/08/2006 Altera o anexo I da Lei nº 535, de 03 de julho de 2006 – Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. 

 

540/06 10/08/2006 Altera o anexo II da Lei nº 482, de 08 de dezembro de 2005 – 

Plano Plurianual. 

 

541/06 10/08/2006 Autoriza o executivo municipal a conceder direito real de uso 

dos lotes que compões o Loteamento Parque Industrial, e dá 

outras providências. 

 

542/06 10/08/2006 Autoriza o executivo municipal a proceder a alienação de 

imóvel de titularidade do município, e dá outras providências. 

 

543/06 10/08/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

544/06 10/08/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

545/06 10/08/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

546/06 17/08/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

547/06 24/08/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

548/06 24/08/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

549/06 24/08/2006 Autoriza o chefe do poder executivo municipal a firmar 

convênio, conceder auxílio financeiro p/ a Associação atlética, 

cultural e recreativa Tapejara, e dá outras providências. 

 

550/06 31/08/2006 Autoriza o chefe do poder executivo municipal a firmar 

convênio, conceder auxílio financeiro p/ a Associação de 

Moradores e Amigos da Gruta Mercedes, abrir crédito 

adicional suplementar, e dá outras providências. 

 

551/06 31/08/2006 Altera dispositivos das Leis Municipais nº 184, de 20 de março 

de 1997 e 512, de 13 de abril de 2006, e dá outras providências. 

 

552/06 28/09/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

553/06 28/09/2006 Institui, na localidade de Sanga Fruteira, a festividade 

denominada “Leitão a Paraguaia” 

 

554/06 06/10/2006 Altera dispositivos da Lei nº 520, de 18 de maio de 2006, e dá 

outras providências. 

 

555/06 06/10/2006 Torna urbana a parte Noroeste da Chácara nº 78, e dá outras 

providências. 

 



556/06 06/10/2006 Autoriza o chefe do poder executivo municipal a dar concessão 

de direito real de uso de bens públicos a empresa do Município, 

e dá outras providências. 

* Emilio Hachmann – ME 

557/06 06/10/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

558/06 06/10/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

559/06 26/10/2006 Concede isenção de preço público, em caráter individual, 

excepcional e por tempo determinado, e dá outras 

providências. 

* Copagril 

560/06 26/10/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

561/06 27/10/2006 Cria cargos e altera anexos do quadro de pessoal do Município 

de Mercedes e dá outras providências. 

 

562/06 19/10/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

563/06 23/11/2006 Estima a receita e fixa a despesa do Município de Mercedes p/ 

o exercício financeiro de 2007, e dá outras providências. 

 

564/06 23/11/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

565/06 23/11/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

566/06 23/11/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

567/06 23/11/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

568/06 23/11/2006 Autoriza o chefe do poder executivo municipal a adquirir áreas 

por meio de processo de desapropriação, e dá outras 

providências. 

 

569/06 30/11/2006 Autoriza o chefe do poder executivo municipal a dar concessão 

de direito real de uso a empresa do Município, e dá outras 

providências. 

* Celso Ravaneda 

570/06 30/11/2006 Torna urbanas as chácaras nº 22/23, e dá outras providências.  

571/06 30/11/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

572/06 30/11/2006 Concede isenção de preço público, em caráter individual, 

excepcional e por tempo determinado, e dá outras 

providências. 

* Erni Zart 

573/06 07/12/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

574/06 07/12/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

575/06 07/12/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

576/06 07/12/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

577/06 14/12/2006 Concede isenção de preço público, em caráter individual, 

excepcional e por tempo determinado, e dá outras 

providências. 

* Julio L. Groff 



578/06 14/12/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

579/06 14/12/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

580/06 14/12/2006 Autoriza o chefe do poder executivo municipal a firmar 

convênio, conceder auxílio financeiro p/ a Associação de Pais, 

Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Leonilda Papen – 

Ensino Fundamental e Médio – APMF, e dá outras 

providências. 

 

581/06 19/12/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

582/06 19/12/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

583/06 19/12/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

584/06 23/12/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

585/06 23/12/2006 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 
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586/07 22/02/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar / especial, e dá outras providências. 

 

587/07 22/02/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

588/07 22/02/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

589/07 22/02/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

590/07 22/02/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

591/07 22/02/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

592/07 22/02/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

593/07 01/03/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

594/07 01/03/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

595/07 01/03/2007 Declara de Utilidade Pública o PROVOPAR Ação Social de 

Marechal Cândido Rondon, e dá outras providências. 

 

596/07 01/03/2007 Autoriza o chefe do poder executivo do Município de 

Mercedes a firmar convênio, e conceder auxílio financeiro p/ 

o Provopar Ação Social de Mal. Cdo. Rondon, e dá outras 

providências. 

 

597/07 01/03/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 



598/07 08/03/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

599/07 08/03/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

600/07 08/03/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

601/07 15/03/2007 Dispõe sobre a criação do Conselho Mun. De 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB. 

* Artigo 2º e incisos I e IV 

alterados pela Lei nº 683, de 

18/10/2007. 

*Alterado pela Lei nº 1671, 

de 16/03/2021. 

602/07 22/03/2007 Dispõe sobre a concessão de auxílio na construção, reforma e 

adequação dos passeios públicos e calçadas do perímetro 

urbano do município de Mercedes, e dá outras providências. 

* vigência até 31/12/2008. 

603/07 22/03/2007 Autoriza o executivo municipal a adquirir imóvel, mediante 

desapropriação, fazer permuta, e dá outras providências. 

* revogada pela Lei nº 614, 

de 19/04/2007. 

604/07 22/03/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

605/07 22/03/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

606/07 22/03/2007 Suspende exigências mínimas p/ escrituração de lotes urbanos, 

previstas no anexo IV da Lei nº 120, de 11 de julho de 1995. 

* vigência até 31/12/2007. 

607/07 22/03/2007 Declara de Utilidade Pública a Associação Comunitária de 

Arroio Guaçu. 

 

608/07 29/03/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

609/07 05/04/2007 Declara de Utilidade Pública a Associação de Moradores e 

Amigos da Gruta Mercedes, e dá outras providências. 

 

610/07 05/04/2007 Declara de Utilidade Pública a Associação de Moradores e 

Amigos da Linha 17 de Setembro, e dá outras providências. 

 

611/07 05/04/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

612/07 12/04/2007 Autoriza o chefe do poder executivo a firmar convênio, 

conceder auxílio financeiro p/ a Associação de Moradores e 

Amigos da Linha 17 de Setembro, e dá outras providências. 

 

613/07 12/04/2007 Autoriza o chefe do poder executivo a firmar convênio, 

conceder auxílio financeiro p/ a Associação de Moradores e 

Amigos da Gruta Mercedes, e dá outras providências. 

 

614/07 19/04/2007 Autoriza o executivo municipal a adquirir imóvel, mediante 

permuta, e dá outras providências. 

* Cemitério 

615/07 16/04/2007 Autoriza o chefe do poder executivo a firmar convênio, 

conceder auxílio financeiro p/ a Associação de Pais, Mestres e 

Funcionários do Colégio Est. Leonilda Papen – Ensino 

Fundamental e Médio – APMF, e dá outras providências. 

 

616/07 26/04/2007 Autoriza o chefe do poder executivo a firmar convênio, 

conceder auxílio financeiro p/ a Associação Comercial e 

Empresarial de Mercedes – ACIM, e dá outras providências. 

 

617/07 26/04/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 



618/07 26/04/2007 Altera o Anexo II da Lei nº 482, de 08 de dezembro de 2005, 

Plano Plurianual – PPA – p/ o quadriênio 2006/2009, e dá 

outras providências. 

 

619/07 26/04/2007 Altera o Anexo I, da Lei nº 535, de 03 de julho de 2006, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO, exercício 2007, e dá outras 

providências. 

 

620/07 26/04/2007 Altera nomenclatura de projeto/atividade constante na Lei nº 

482, de 08 de dezembro de 2005, Plano Plurianual – PPA p/ o 

quadriênio 2006/2009, e dá outras providências. 

 

621/07 26/04/2007 Altera a nomenclatura constante na Lei nº 535, de 03 de julho 

de 2006, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, p/ o exercício 

financeiro de 2007, e dá outras providências. 

 

622/07 26/04/2007 Altera a nomenclatura de projeto/atividade constante na Lei nº 

563, de 23 de novembro de 2006, Lei Orçamentária Anual – 

LOA, p/ o exercício financeiro 2007, e dá outras providências. 

 

623/07 03/05/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

624/07 03/05/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

625/07 07/05/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

626/07 07/05/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

* barracões industriais 

627/07 10/05/2007 Autoriza o chefe do poder executivo municipal a conceder 

atualização salarial aos servidores do município, e dá outras 

providências. 

 

628/07 10/05/2007 Atualiza os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários 

Municipais, e dá outras providências. 

 

629/07 10/05/2007 Atualiza os subsídios do Presidente e Vereadores, e dá outras 

providências. 

 

630/07 17/05/2007 Autoriza o executivo municipal a doar próprios do Município, 

firmar convênio, assumir obrigações, e dá outras providências. 

* Cohapar 

* alterada pela Lei nº 939, de 

11/12/2009. 

* alterada pela Lei nº 1070, 

de 13/05/2011. 

631/07 17/05/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

632/07 17/05/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

633/07 17/05/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

634/07 17/05/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

635/07 24/05/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

636/07 24/05/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

637/07 24/05/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 



638/07 08/06/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

639/07 14/06/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

640/07 14/06/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

641/07 14/06/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

642/07 21/06/2007 Autoriza o chefe do poder executivo do Município de 

Mercedes a firmar convênio, conceder auxílio financeiro p/ a 

Associação dos Produtores Orgânicos de Mercedes – 

APROMER, e dá outras providências. 

 

643/07 21/06/2007 Autoriza o chefe do poder executivo municipal a dar concessão 

de direito real de uso de bem público a empresa do município, 

e dá outras providências. 

* Centro de Formação de 

Condutores Binho Ltda. 

* Revogada pela Lei nº 814, 

de 22/12/2008. 

 

644/07 21/06/2007 Concede isenção de preço público, em caráter excepcional e 

por tempo determinado a Indústria e Comércio de Laticínios 

Mercedes Ltda., e dá outras providências. 

*QUATÁ 

 645/07 21/06/2007 Dispõe sobre o sistema de controle interno municipal nos 

termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei 

Complementar nº 101/2000, cria a unidade de controle interno 

do Município de Mercedes, e dá outras providências. 

* alterada pela lei nº 1157, 

de 24/05/12. 

646/07 28/06/2007 Autoriza o chefe do poder executivo a firmar convenio, 

conceder contribuição financeira p/ o Instituto Paranaense de 

Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER,  e dá outras 

providências. 

 

647/07 28/06/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

648/07 28/06/2007 Dispõe sobre a concessão de incentivo aos produtores 

artesanais de cachaça do Município, e dá outras providências. 

 

649/07 28/06/2007 Altera nomenclatura constante na Lei nº 535, de 03 de julho de 

2006, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO p/ o exercício 

financeiro de 2007, e dá outras providências. 

 

650/07 28/06/2007 Autoriza o chefe do poder executivo municipal a dispensar o 

cumprimento da exigência contida no Art. 10, I e II, da Lei nº 

120, de 11 de julho de 1995, e dá outras providências. 

 

651/07 28/06/2007 Dispões sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de 

Mercedes, p/ o exercício financeiro de 2008, e dá outras 

providências. 

* Anexo I alterado pela Lei 

nº 697, de 22/11/2007. 

652/07 02/07/2007 Dispõe sobre o horário de funcionamento de bares, lanchonetes 

e similares no Município de Mercedes, e dá outras 

providências. 

* sancionada pelo vice-

presidente da câmara. 

653/07 02/07/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

654/07 02/07/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 



655/07 02/07/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

656/07 02/07/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

657/07 02/07/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

658/07 02/07/2007 Altera dispositivos da Lei Municipal nº 031, de 31 de agosto 

de 1993 – Regime Jurídico Único dos servidores públicos. 

 

659/07 02/07/2007 Reajusta os subsídios do Presidente e Vereadores da Câmara 

Municipal, e dá outras providências. 

 

660/07 02/07/2007 Reajusta os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, e dá outras 

providências. 

 

661/07 06/07/2007 Altera o Anexo II da Lei nº 482, de 08 de dezembro de 2005, 

Plano Plurianual – PPA p/ o quadriênio de 2006/2009, e dá 

outras providências. 

 

662/07 06/07/2007 Altera o Anexo I, da Lei nº 535, de 03 de julho de 2006, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO p/ o exercício 2007, e dá 

outras providências. 

 

663/07 10/07/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

* caminhão II 

664/07 10/07/2007 Dispõe sobre a política municipal de Assistência Social no 

Município de Mercedes, revoga a Lei nº 126, de 21 de 

setembro de 1995, e dá outras providências. 

* Alterada pela Lei 

1224/2013, de 10/07/2013. 

665/07 09/08/2007 Autoriza empresa do município a receber resíduos sólidos 

urbanos provenientes dos municípios que especifica, e dá 

outras providências. 

 

666/07 09/08/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

* Revogada pela Lei 

1600/2019 de 03/12/2019 

667/07 09/08/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

668/07 16/08/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

669/07 16/08/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

670/07 16/08/2007 Acrescenta parágrafo único ao Artigo 12 da Lei nº 563, de 23 

de novembro de 2006, e dá outras providências. 

 

671/07 23/08/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

672/07 23/08/2007 Autoriza o poder executivo municipal a realizar obras de 

readequação em parte do canteiro central da avenida Dr. Mário 

Totta, e dá outras providências. 

 

673/07 30/08/2007 Autoriza o chefe do poder executivo a firmar convênio, 

conceder auxílio financeiro p/ a Associação Comunitária de 

Arroio Guaçu, e dá outras providências. 

 

674/07 30/08/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

675/07 06/09/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 



676/07 06/09/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

677/07 17/09/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

678/07 17/09/2007 Declara de utilidade pública o Conselho Municipal de Esportes 

de Mercedes, e dá outras providências. 

 

679/07 20/09/2007 Estatui regras p/ pagamento de despesas através do regime de 

adiantamento, e dá outras providências. 

* Revogada pela Lei nº 

1049/2011. 

680/07 27/09/2007 Autoriza o chefe do poder executivo a firmar convênio, 

conceder auxílio financeiro p/ o Centro de Apoio ao Pequeno 

Agricultor – CAPA, e dá outras providências. 

 

681/07 04/10/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

682/07 11/10/2007 Elege o órgão oficial do município, e dá outras providências. * Jornal O Presente. 

683/07 18/10/2007 Dá nova redação ao artigo 2º e incisos I e IV da Lei nº 601, de 

15 de março de 2007, e dá outras providências. 

 

684/07 18/10/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

685/07 18/10/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

686/07 18/10/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

687/07 25/10/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

688/07 25/10/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

*Unidade de Saúde – 1ª 

etapa 

689/07 25/10/2007 Autoriza o chefe do poder executivo a abrir crédito adicional 

especial, firmar convênio, conceder contribuição financeira p/ 

o Conselho Municipal de Esportes de Mercedes, e dá outras 

providências. 

 

690/07 08/11/2007 Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do 

magistério público municipal de Mercedes. 

* alterada pela Lei nº 810, de 

18/12/2008. 

* alterada pela Lei nº 1039, 

de 09/12/2010. 

* alterada pela Lei nº 1058, 

de 24/03/2011. 

* alterada pela Lei nº 1064, 

de 14/04/2011. 

* alterada pela Lei nº 1120, 

de 01/12/2011. 

* alterada pela lei nº 1141, 

de 23/03/12. 

* alterada pela lei nº 1216, 

de 23/06/13. 

 

691/07 08/11/2007 Autoriza empresa do município a receber resíduos sólidos 

urbanos provenientes do Município de Nova Santa Rosa, e dá 

outras providências. 

 



692/07 30/12/1899 Cria o cargo de médico, amplia o número de vagas do cargo de 

enfermeiro, e dá outras providências. 

 

693/07 08/11/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

694/07 19/11/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

695/07 22/11/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

696/07 22/11/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

697/07 22/11/2007 Altera o Anexo I, da Lei nº 651/2007, de 28 de junho de 2007, 

Lei de Diretrizes Orçamentárias, e dá outras providências. 

 

698/07 22/11/2007 Altera os Anexos I e II da Lei nº 482/2005, de 08 de dezembro 

de 2005, e dá outras providências. 

 

699/07 29/11/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

700/07 29/11/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

701/07 29/11/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

702/07 06/12/2007 Autoriza o chefe do poder executivo a firmar , efetuar repasse 

de recursos financeiros, através de transferências voluntárias, 

p/ o Centro de convivência do Clube de Idosos “Fé e 

Esperança”, e dá outras providências. 

* IDOSOS 

703/07 06/12/2007 Autoriza o chefe do poder executivo a firmar convênio com o 

Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, 

e dá outras providências. 

* EMATER 

704/07 06/12/2007 Autoriza o chefe do poder executivo a firmar convênio, efetuar 

repasse de recursos financeiros, através de transferências 

voluntárias p/ a Instituição Sinodal de Assistência, Educação e 

Cultura, e dá outras providências. 

* CAPA 

705/07 06/12/2007 Autoriza o chefe do poder executivo a firmar Convênio, efetuar 

repasse de recursos financeiros, através de transferências 

voluntárias p/ o Provopar – Ação Social de Marechal Cândido 

Rondon, e dá outras providências. 

* PROVOPAR – MCR 

706/07 06/12/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

707/07 06/12/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

708/07 06/12/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

709/07 06/12/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

710/07 06/12/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

711/07 22/11/2007 Estima a receita e fixa a despesa do Município de Mercedes p/ 

o exercício financeiro de 2008, e dá outras providências. 

* LOA 

712/07 13/12/2007 Altera a Lei nº 302, de 14 de agosto de 2001, e dá outras 

providências. Crédito educativo. 

 



713/07 13/12/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

714/07 13/12/2007 Institui o Conselho Municipal do Meio Ambiente e o Fundo 

Municipal do Meio Ambiente do Município de Mercedes. 

 

715/07 13/12/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

716/07 13/12/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

717/07 13/12/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

718/07 13/12/2007 Dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do 

adolescente, reformula o Conselho Municipal dos direitos da 

criança e do adolescente, o Conselho Tutelar, e dá outras 

providências. 

*alterada pela lei nº 817, de 

02/02/2009. 

* alterada pela Lei 831, de 

26/02/2009. 

* alterada pela lei nº 1112, 

de 28/10/11. 

* alterada pela lei nº 1139, 

de 22/03/12. 

* alterada pela lei nº 1177, 

de 30/08/12. 

* alterada pela lei nº 1495, 

de 02/04/18. 

 

719/07 13/12/2007 Institui o sistema municipal de habitação de interesse social – 

SMHIS, cria o Fundo municipal de habitação de interesse 

social FMHIS, institui o Conselho gestor do FMHIS,  e dá 

outras providências. 

 

720/07 17/12/2007 Altera o Anexo II da Lei nº 482, de 08 de dezembro de 2005, 

Plano Plurianual – PPA – p/ o quadriênio 2006/2009, e dá 

outras providências. 

 

721/07 17/12/2007 Altera o Anexo I da Lei nº 535, de 03 de julho de 2006, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO, exercício 2007, e dá outras 

providências. 

 

722/07 17/12/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

723/07 17/12/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

724/07 17/12/2007 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 
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725/08 31/01/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

726/08 31/01/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

727/08 31/01/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 



728/08 31/01/2008 Dispõe sobre as dimensões dos lotes do Loteamento Social a 

ser implantado na chácara nº 78 – A, situada na Zona 

Suburbana do Município de Mercedes. 

 

729/08 28/02/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

730/08 28/02/2008 Altera o Anexo II da Lei nº 482, de 08 de dezembro de 2005, 

Plano Plurianual – PPA p/ o quadriênio 2005/2009, e dá outras 

providências. 

 

731/08 28/02/2008 Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de 

Segurança do Município de Toledo, e dá outras providências. 

 

732/08 28/02/2008 Autoriza o chefe do poder executivo a firmar convênio, efetuar 

repasse de recursos financeiros, através de transferências 

voluntárias p/ o Conselho Comunitário de Segurança de 

Toledo, e dá outras providências. 

 

733/08 06/03/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

734/08 06/03/2008 Cria o Departamento do Centro de Referência da Assistência 

Social – CRAS, e dá outras providências. 

 

735/08 13/03/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

736/08 13/03/2008 Altera o Anexo I da Lei nº 651, de 28 de junho de 2007, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO, exercício 2008, e dá outras 

providências. 

 

737/08 13/03/2008 Altera o Anexo II, da Lei nº 482, de 08 de dezembro de 2005, 

Plano Plurianual – PPA p/ o quadriênio 2006/2009, e dá outras 

providências. 

 

738/08 13/03/2008 Autoriza o chefe do poder executivo municipal a conceder 

atualização salarial aos servidores do Município de Mercedes, 

e dá outras providências. 

 

739/08 13/03/2008 Atualiza os subsídios do Presidente e Vereadores, e dá outras 

providências. 

 

740/08 13/03/2008 Atualiza os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários 

Municipais, e dá outras providências. 

 

741/08 20/03/2008 Autoriza o chefe do poder executivo a firmar convênio, efetuar 

repasse de recursos financeiro, através de transferências 

voluntárias p/ a Associação Comercial e Empresarial de 

Mercedes – ACIM, e dá outras providências. 

 

742/08 20/03/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

743/08 27/03/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

744/08 27/03/2008 Altera o Anexo I, da Lei nº 651, de 28 de junho de 2007, Lei 

de Diretrizes Orçamentárias – LDO, exercício 2008, e dá 

outras providências. 

 

745/08 03/04/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

746/08 03/04/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

* CRAS 



747/08 10/04/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

* ciclovia 

748/08 10/04/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

749/08 24/04/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

750/08 29/04/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

751/08 02/05/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

752/08 08/05/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

753/08 08/05/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

754/08 15/05/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

755/08 29/05/2008 Acrescenta parágrafo ao artigo 1º da Lei Ordinária nº 738, de 

13 de março de 2008. 

 

756/08 05/06/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

757/08 05/06/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

758/08 05/06/2008 Autoriza o Chefe do Poder Executivo a firmar convênio, 

efetuar repasse de recursos financeiros, através de 

transferências voluntárias, para a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais – APAE, e dá outras providências. 

 

759/08 12/06/2008 Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais – APAE de Marechal Cândido Rondon, e dá 

outras providências. 

 

760/08 12/06/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

761/08 19/06/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

762/08 12/06/2008 Suspende exigências de dimensões mínimas para escrituração 

de lotes urbanos, previstas no Anexo IV da Lei nº 120, de 11 

de julho de 1995. 

 

763/08 26/06/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

764/08 26/06/2008 Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do Município de 

Mercedes para o exercício financeiro de 2009, e dá outras 

providências.  LDO 

LDO 

765/08 27/06/2008 Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores para a 

legislatura 2009/2012. 

 

766/08 27/06/2008 Dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito 

e secretários municipais, para vigorar a partir de 1º de janeiro 

de 2009. 

 

767/08 16/07/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

768/08 16/07/2008 Elege o órgão oficial do Município, e dá outras providências.  



769/08 16/07/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

770/08 04/08/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

771/08 14/08/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

772/08 21/08/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

773/08 28/08/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

774/08 28/08/2008 Cria o Conselho Municipal do Idoso e dá outras providências.  

775/08 01/09/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

776/08 04/09/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

777/08 18/09/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

778/08 25/09/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

779/08 25/09/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

780/08 02/10/2008 Concede isenção de preço público, em caráter excepcional, 

individual e por tempo determinado, a Integrada Cooperativa 

Agroindustrial, e dá outras providências. 

*INTEGRADA 

781/08 09/10/2008 Acrescenta artigo 43-A na Lei nº 764/2008, de 26 de junho de 

2008. 

 

782/08 09/10/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial/suplementar, e dá outras providências. 

 

783/08 23/10/2008 Autoriza o chefe do poder executivo municipal a dar concessão 

de direito real de uso de bem público a empresas do município, 

e dá outras providências. 

*ECOBAT 

*AGM 

784/08 23/10/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

785/08 23/10/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

786/08 23/10/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

787/08 23/10/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

788/08 23/10/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

789/08 30/10/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

790/08 06/11/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

791/08 13/11/2008 Institui e regulamenta a concessão de diárias e ressarcimento 

de despesas e dá outras providências. 

* Alterada pela Lei 

1275/2014 de 10/04/2014. 

* Revogada pela lei 1434 de 

22/03/2017. 



792/08 13/11/2008 Altera a Lei nº 419, de 25 de fevereiro de 2005, e dá outras 

providências. 

* Secretaria de Coordenação 

e Gestão Governamental 

793/08 13/11/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

794/08 20/11/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

795/08 20/11/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

796/08 20/11/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

797/08 20/11/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

798/08 20/11/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

799/08 20/11/2008 Dispõe sobre o Conselho Municipal Antidrogas do Município 

de Mercedes, e dá outras providências. 

*alterada pela Lei 

1295/2014, de 24/07/2014. 

800/08 27/11/2008 Estima a receita e fixa a despesa do Município de Mercedes 

para o exercício financeiro de 2009, e dá outras providências. 

* LOA 

801/08 11/12/2008 Desafeta bem imóvel inservível do patrimônio do Município, 

e dá outras providências. 

* casa madeira doada ao 

Provopar. 

802/08 11/12/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

803/08 11/12/2008 Revoga a Lei Municipal nº 403, de 26 de agosto de 2004.  

804/08 11/12/2008 Torna urbano parte das chácaras nº 33, 34 e 35, e dá outras 

providências. 

 

805/08 11/12/2008 Dispõe sobre Plano de cargos e salários dos servidores 

públicos municipais de Mercedes, e dá outras providências. 

* alterada pela lei nº 995, de 

24/06/10 

* alterada pela lei nº 1048, 

de 18/01/11 

* alterada pela lei nº 1050, 

de 24/02/11 

* alterada pela lei nº 1051, 

de 24/02/11 

* alterada pela lei nº 1082, 

de 30/06/11 

* alterada pela lei nº 1089, 

de 29/07/11 

* alterada pela lei nº 1215, 

de 12/06/13. 

* Alterada pela Lei n. º 

1272/2014 de 27/03/2014. 

* Alterado Pela lei 1583/19 

de 02/10/2019. 

* alterada pela lei n.º 1590, 

de 22/10/2019. 

806/08 11/12/2008 Dispõe sobre a organização dos serviços do sistema de 

transporte coletivo de passageiros público e privado do 

Município de Mercedes, autorizando o poder público a delegar 

a sua execução, e dá outras providências. 

 



807/08 18/12/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

808/08 18/12/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

809/08 18/12/2008 Autoriza o poder executivo municipal a firmar convênio com 

o Consórcio Intergestores Paraná Saúde, e dá outras 

providências. 

 

810/08 18/12/2008 Cria vagas e altera o anexo IV da Lei nº 690, de 08 de 

novembro de 2007, e dá outras providências. 

 

811/08 18/12/2008 Altera os anexos I e II, da Lei nº 482, de 08 de dezembro de 

2005, Plano Plurianual – PPA – para o quadriênio 2006/2009 

alterados pela lei nº 698, de 22 de novembro de 2007, e dá 

outras providências. 

 

812/08 18/12/2008 Altera o anexo I, da Lei nº 764, de 26 de junho de 2008 – Lei 

de Diretrizes Orçamentárias – exercício de 2009, e dá outras 

providências. 

 

813/08 18/12/2008 Dispõe sobre a reestruturação da Lei nº 800, de 27 de 

novembro de 2008, Lei Orçamentária Anual, e dá outras 

providências. 

 

814/08 22/12/2008 Revoga a Lei Municipal nº 643, de 21 de junho de 2007.  

815/08 22/12/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

816/08 22/12/2008 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 
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817/09 02/02/2009 Altera dispositivos da Lei Municipal nº 718, de 13 de 

dezembro de 2007, e dá outras providências. 

 

818/09 02/02/2009 Institui o Programa de incentivo a formação e qualificação 

profissional para estudantes do Município de Mercedes, e dá 

outras providências. 

* alterada pela lei nº 929, de 

03/12/2009. 

* alterada pela Lei 1341 de 

23/03/2015. 

819/09 02/02/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

820/09 02/02/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

821/09 02/02/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

822/09 13/02/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

823/09 13/02/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

824/09 13/02/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

825/09 13/02/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 



826/09 19/02/2009 Cria o Conselho de Desenvolvimento Municipal de Mercedes, 

e dá outras providências. 

 

827/09 19/02/2009 Cria o Conselho da Cidade do Município de Mercedes, e dá 

outras providências. 

 

828/09 26/02/2009 Cria o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, revoga a 

Lei nº 218, de 29 de maio de 1998, e dá outras providências. 

 

829/09 26/02/2009 Autoriza o chefe do poder executivo municipal a conceder 

atualização salarial aos servidores do Município de Mercedes, 

e dá outras providências. 

 

830/09 26/02/2009 Altera o anexo II, da Lei nº 482, de 08 de dezembro de 2005, 

Plano Plurianual – PPA, para o quadriênio 2006/2009, e dá 

outras providências. 

* operação de crédito 

831/09 26/02/2009 Altera dispositivos da Lei nº 718, de 13 de dezembro de 2007.  

832/09 05/03/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

833/09 05/03/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

834/09 12/03/2009 Altera o anexo I, da Lei nº 764, de 26 de junho de 2008, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO, exercício 2009, e dá outras 

providências. 

* operação de crédito 

835/09 12/03/2009 Dispõe sobre a cessão temporária de veículos pertencentes ao 

patrimônio do Município de Mercedes para a Câmara de 

Vereadores de Mercedes, e dá outras providências. 

 

836/09 12/03/2009 Cria o Programa de incentivo a produção, denominado 

“Mercedes mais sustentável”, e dá outras providências. 

* alterada pela lei nº 1104, 

de 29/09/2011. 

837/09 19/03/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

838/09 19/03/2009 Institui os programas Gerando Vida, Andando à Frente, 

Buscando mais Saúde, Lar Amigo, Farmácia para Todos, 

Hiperdia e Saúde Melhorada (saúde mental), estabelecido seus 

critérios e limites, e dá outras providências. 

* Programas da Saúde 

839/09 26/03/2009 Autoriza empresa do Município a receber resíduos sólidos 

urbanos provenientes dos Municípios que especifica, e dá 

outras providências. 

* Entre Rios, Nova Sta Rosa, 

Pato Bragado e Quatro 

Pontes. 

840/09 26/03/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

841/09 26/03/2009 Altera o anexo II, da Lei nº 482, de 08 de dezembro de 2005, 

Plano Plurianual – PPA, para o quadriênio 2006/2009, e dá 

outras providências. 

 

842/09 26/03/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

843/09 02/04/2009 Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de 

Linha Sanga Guaíba, e dá outras providências. 

 

844/09 02/04/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

845/09 02/04/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

846/09 02/04/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 



847/09 02/04/2009 Altera o anexo II, da Lei nº 482, de 08 de dezembro de 2005, 

Plano Plurianual – PPA, para o quadriênio 2006/2009, e dá 

outras providências. 

 

848/09 02/04/2009 Cria o Conselho Gestor do Telecentro Comunitário do 

Município de Mercedes – PR, e dá outras providências. 

 

849/09 09/04/2009 Autoriza o chefe do poder executivo municipal a dar concessão 

de direito real de uso de bem público a empresa do município, 

e dá outras providências. 

* Binho 

850/09 09/04/2009 Altera o anexo I, da Lei nº 764, de 26 de junho de 2008, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO, exercício 2009, e dá outras 

providências. 

 

851/09 09/04/2009 Autoriza o poder executivo municipal a contratar operação de 

crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. 

 

852/09 16/04/2009 Altera o anexo I, da Lei nº 764, de 26 de junho de 2008, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO, exercício 2009, e dá outras 

providências. 

 

853/09 23/04/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

854/09 23/04/2009 Altera o anexo II, da Lei nº 482, de 08 de dezembro de 2005, 

Plano Plurianual – PPA, para o quadriênio 2006/2009, e dá 

outras providências. 

 

855/09 23/04/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

856/09 30/04/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

857/09 30/04/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

858/09 30/04/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

859/09 07/05/2009 Ratifica o protocolo de intenções firmado entre os Municípios 

de Assis Chateaubriand, Diamante do Oeste, Entre Rios do 

Oeste, Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Mercedes, 

Nova Sta. Rosa, Ouro Verde do Oeste, Palotina, Pato Bragado, 

Quatro Pontes, Sta. Helena, São José das Palmeiras, São Pedro 

do Iguaçu, Terra Roxa, Toledo e Tupassi, com a finalidade de 

constituir um consórcio público, nos termos da Lei Federal nº 

11.107, de 06 de abril de 2005, denominado Consórcio 

Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná – CISCOPAR, 

objetivando a promoção de políticas públicas na área de saúde, 

conforme dispõem princípios, diretrizes e normas que os 

regula e artigos 196 a 200 da Constituição Federal. 

 

860/09 07/05/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

861/09 07/05/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

862/09 07/05/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 



863/09 07/05/2009 Altera o anexo I, da Lei nº 764, de 26 de junho de 2008, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO, exercício 2009, e dá outras 

providências. 

 

864/09 07/05/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

865/09 21/05/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

866/09 28/05/2009 Autoriza o chefe do poder executivo municipal a ceder, 

gratuitamente, em favor de entidade sem fins lucrativos, o uso 

de bem imóvel público. 

* Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus – 

Ministério de Pelotas. 

867/09 28/05/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

868/09 15/06/2009 Altera o anexo II, da Lei nº 482, de 08 de dezembro de 2005, 

Plano Plurianual – PPA, para o quadriênio 2006/2009, e dá 

outras providências. 

 

869/09 15/06/2009 Altera o anexo I, da Lei nº 764, de 26 de junho de 2008, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO, exercício 2009, e dá outras 

providências. 

 

870/09 15/06/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

871/09 15/06/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

872/09 15/06/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

873/09 18/06/2009 Declara de utilidade pública área de imóvel para fins de 

servidão administrativa objetivando a adequação do sistema 

viário do Município de Mercedes, relativamente às ruas João 

Pessoa e Monte Castelo, autoriza a constituição de servidão 

administrativa, dispõe sobre isenção de contribuição de 

melhoria, e dá outras providências. 

* Agrícola Horizonte Ltda. 

874/09 18/06/2009 Declara de utilidade pública área de imóvel para fins de 

servidão administrativa objetivando a adequação do sistema 

viário do Município de Mercedes, relativamente à rua Dr. 

Oswaldo Cruz, autoriza a constituição de servidão 

administrativa, dispõe sobre isenção de contribuição de 

melhoria, e dá outras providências. 

 

875/09 18/06/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

876/09 18/06/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

877/09 18/06/2009 Autoriza o chefe do poder executivo a firmar convênio, efetuar 

repasse de recursos financeiros, através de transferências 

voluntárias, para a Associação Comunitária de Arroio Guaçu, 

e dá outras providências. 

 

878/09 18/06/2009 Autoriza o chefe do poder executivo a firmar convênio, efetuar 

repasse de recursos financeiros, através de transferências 

voluntárias, para a Associação de Pais, Mestres e Funcionários 

do Colégio Estadual Leonilda Papen – Ensino Fundamental e 

Médio - APMF, e dá outras providências. 

 



879/09 25/06/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

880/09 25/06/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

881/09 25/06/2009 Altera a Lei nº 419, de 25 de fevereiro de 2005, modificada 

pela Lei nº 792, de 13 de novembro de 2008, e dá outras 

providências. 

 

882/09 25/06/2009 Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de 

Mercedes, para o exercício financeiro de 2010, e dá outras 

providências. 

* LDO 

* alterada pela Lei nº 904, de 

08/10/2009. 

883/09 13/08/2009 Declara de  a Associação Atlética, Cultural, Recreativa e 

Comunitária Benfica, e dá outras providências. 

 

884/09 13/08/2009 Declara de utilidade pública a Associação de Moradores de 

Linha Sanga Fruteira, e dá outras providências. 

 

885/09 13/08/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

886/09 13/08/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

887/09 13/08/2009 Elege o órgão oficial do Município, e dá outras providências.  

888/09 13/08/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

889/09 13/08/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

890/09 13/08/2009 Cria o Comitê Gestor do Programa Cultivando Água Boa no 

Município de Mercedes, e dá outras providências. 

 

891/09 13/08/2009 Dispõe sobre a concessão de incentivos para construção, 

reforma e adequação de passeios e calçadas em ruas e avenidas 

do perímetro urbano do Município de Mercedes, e dá outras 

providências. 

* alterada pela Lei nº 931, de 

10/12/2009. 

* alterada pela Lei nº 

1704/2021, de 24/08/2021. 

892/09 20/08/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

893/09 20/08/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

894/09 20/08/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

895/09 20/08/2009 Altera dispositivo da Lei Municipal nº 125/95, de 20 de 

setembro de 1995, que dispõe sobre a criação do Conselho de 

alimentação escolar do Município de Mercedes, e dá outras 

providências. 

 

896/09 27/08/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

897/09 27/08/2009 Altera Lei nº 419, de 25 de fevereiro de 2005, reenquadrando 

o cargo de assessor jurídico, e dá outras providências. 

 

898/09 31/08/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

899/09 31/08/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

900/09 17/09/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 



901/09 24/09/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

902/09 01/10/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

903/09 05/10/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

904/09 08/10/2009 Altera o anexo I e o anexo II, adendo 1 e 7, da Lei nº 882/2009, 

de 25 de junho de 2009 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – 

Exercício de 2010, e dá outras providências. 

 

905/09 08/10/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

906/09 08/10/2009 Dispõe sobre plano de erradicação e substituição de árvores de 

falsa-murta no perímetro urbano do Município de Mercedes, e 

dá outras providências. 

 

907/09 22/10/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

908/09 22/10/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

909/09 22/10/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

910/09 22/10/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

911/09 22/10/2009 Dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde, conferência 

municipal de saúde e dá outras providências. 

* alterada pela lei nº 1103, 

de 29/09/2011. 

912/09 23/10/2009 Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA, para o quadriênio 

2010/2013, e dá outras providências. 

* PPA 

913/09 23/10/2009 Estima a receita e fixa a despesa do Município de Mercedes 

para o exercício financeiro de 2010, e dá outras providências. 

* LOA 

* alterada pela Lei nº 937, de 

10/12/2009. 

914/09 15/10/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

915/09 29/10/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

916/09 29/10/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

917/09 05/11/2009 Desafeta bem imóvel inservível do patrimônio do Município, 

e dá outras providências. 

* escola de madeira 

918/09 05/11/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

919/09 05/11/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

920/09 05/11/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

921/09 12/11/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

922/09 12/11/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

923/09 12/11/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar / especial, e dá outras providências. 

 



924/09 12/11/2009 Declara de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e 

Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil 

“Passinhos do Saber”, e dá outras providências. 

 

925/09 18/11/2009 Autoriza o chefe do poder executivo a firmar convênio, efetuar 

repasse de recursos financeiros, através de transferências 

voluntárias, para a Associação de moradores e Amigos da 

Gruta Mercedes. 

 

926/09 18/11/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

927/09 18/11/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

928/09 26/11/2009 Dispõe sobre o patrimônio público do Município de Mercedes.  

929/09 03/12/2009 Altera a Lei nº 818, de 02 de fevereiro de 2009, e dá outras 

providências. 

 

930/09 03/12/2009 Dispõe sobre o sistema de eleições para escolha dos diretores 

das escolas públicas do Município de Mercedes, Estado do 

Paraná, e dá outras providências. 

 

931/09 10/12/2009 Altera a Lei nº 891, de 13 de agosto de 2009, e dá outras 

providências. 

 

932/09 10/12/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

933/09 10/12/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

934/09 10/12/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

935/09 10/12/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

936/09 10/12/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

937/09 10/12/2009 Altera dispositivos da Lei Municipal nº 913, de 23 de outubro 

de 2009, e dá outras providências. 

 

938/09 10/12/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

939/09 11/12/2009 Altera a Lei Municipal nº 630, de 17 de maio de 2007, e dá 

outras providências. 

 

940/09 11/12/2009 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

 

2 0 1 0 
941/10 08/02/2010 Altera o anexo II, da Lei Municipal nº 912, de 23 de outubro de 2009, 

Plano Plurianual – PPA- para o quadriênio 2010/2013, e dá outras 

providências. 

Brinquedoteca 

942/10 08/02/2010 Altera o anexo I, da Lei Municipal nº 882, de 25 de junho de 

2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, exercício 2010, 

e dá outras providências. 

Brinquedoteca 

943/10 08/02/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

Brinquedoteca 



944/10 08/02/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

945/10 08/02/2010 Autoriza o chefe do poder executivo a firmar convênio, efetuar 

repasse de recursos financeiros, através de transferências 

voluntárias, com a Associação Atlética, Cultural, Recreativa e 

Comunitária Benfica. 

Benfica 

946/10 08/02/2010 Autoriza o chefe do poder executivo a firmar convênio, efetuar 

repasse de recursos financeiros, através de transferências 

voluntárias, com a Associação de Moradores de Linha Sanga 

Fruteira. 

Fruteira 

947/10 04/03/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

948/10 04/03/2010 Desafeta trecho da Rua Paulino Groff e dá outras providências.  

949/10 11/03/2010 Altera o anexo II, da Lei Municipal nº 912/09, de 23 de outubro 

de 2009, PPA – Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013, 

e dá outras providências. 

Câmara/Patrola 

950/10 11/03/2010 Altera o anexo I, da Lei Municipal nº 882, de 25 de junho de 

2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, exercício 2010,e 

dá outras providências. 

Câmara / Patrola 

951/10 11/03/2010 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

Câmara 

952/10 11/03/2010 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

Patrola 

953/10 11/03/2010 Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e 

Amigos da Comunidade de São Luiz, e dá outras providências. 

 

954/10 11/03/2010 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

955/10 11/03/2010 Dispõe sobre a regulamentação dos benefícios eventuais no 

âmbito da política pública de Assistência Social no município 

de Mercedes, Estado do Paraná e dá outras providências. 

Programas Assistência Social 

* Revogada pela Lei 

1600/2019 de 03/12/2019 

956/10 18/03/2010 Autoriza poder Executivo municipal a contratar operação de 

crédito com a agência de fomento do Paraná S. A. 

Câmara Municipal 

957/10 18/03/2010 Autoriza poder Executivo municipal a contratar operação de 

crédito com a agência de fomento do Paraná S. A. 

Patrola 

958/10 22/03/2010 Autoriza o chefe do poder executivo municipal a conceder 

atualização salarial aos servidores do município de Mercedes, e 

dá outras providências. 

 

959/10 22/03/2010 Atualiza os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários 

municipais, e dá outras providências. 

 

960/10 22/03/2010 Atualiza os subsídios do presidente e vereadores, e dá outras 

providências. 

 

961/10 25/03/2010 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, e dá 

outras providências. 

 

962/10 25/03/2010 Declara de utilidade pública o Grêmio, Social, Recreativo e 

Cultural Mercedes, e dá outras providências. 

* Grêmio 



963/10 25/03/2010 Autoriza o chefe do poder executivo a firmar convênio, efetuar 

repasse de recursos financeiros, através de transferências 

voluntárias, com o Grêmio, Social, Recreativo e Cultural 

Mercedes. 

* Convênio Grêmio 

964/10 25/03/2010 Autoriza o chefe do poder executivo a firmar convênio, efetuar 

repasse de recursos financeiros, através de transferências 

voluntárias, com o a Associação de Moradores e Amigos da 

comunidade de São Luiz. 

* São Luiz 

965/10 30/12/1899 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

966/10 30/12/1899 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

967/10 08/04/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

968/10 08/04/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

969/10 08/04/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

970/10 15/04/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

971/10 22/04/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

972/10 22/04/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

973/10 22/04/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

974/10 22/04/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

975/10 06/05/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

*Patrulha Agrícola 

976/10 

 

06/05/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

977/10 13/05/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

978/10 13/05/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

979/10 13/05/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

980/10 13/05/2010 Reestrutura o fundo municipal de saúde de Mercedes, revoga a 

lei municipal nº 015/1993, de 18 de março de 1993, e dá outras 

providências. 

 

981/10 13/05/2010 Altera dispositivos da lei nº 836, de 12 de março, e dá outras 

providências. 

 

982/10 13/05/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 



983/10 20/05/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

984/10 27/05/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

985/10 27/05/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

986/10 04/06/2010 Altera a redação do inciso I do art. 5º da lei municipal nº 955, 

de 11 de março de 2010. 

 

987/10 10/06/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

988/10 10/06/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

989/10 18/06/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

990/10 17/06/2010 Altera os anexos I e II da lei Nº 912 de 23 de outubro de 2009, 

e dá outras providências. 

*PPA 

991/10 21/06/2010 Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de 

Mercedes p/ o exercício financeiro de 2011, e dá outras 

providências. 

*LDO, 2011 

* Alterada pela Lei nº 1019, 

de 19/08/2010. 

992/10 24/06/2010 Dispõe sobre a Comenda de Mérito Mercedes. * Revogada pela lei nº 

1179/12, de 11/09/12. 

993/10 24/06/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

994/10 24/06/2010 Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural de Mercedes e dá outras providências. 

* alterada pela lei nº 1174, de 

22/08/12. 

995/10 24/06/2010 Altera a Lei nº 805, de 11 de dezembro de 2008, criando cargos 

e vagas no quadro de pessoal e dá outras providências. 

 

996/10 25/06/2010 Altera o anexo II, da lei Nº 912/09, de 23 de outubro de 2009, 

PPA – Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013, e dá 

outras providências. 

 

997/10 25/06/2010 Altera o anexo I, da lei Nº 882, de 25 de junho de 2009, lei de 

diretrizes orçamentárias – LDO, exercício 2010, e dá outras 

providências. 

 

998/10 25/06/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

999/10 25/06/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1000/10 01/07/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1001/10 01/07/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1002/10 01/07/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1003/10 02/07/2010 Dispõe sobre o regulamento geral de concurso público do 

município de Mercedes, e dá outras providências. 

*alterada pela Lei 1303 de 

10/09/2014. 

*alterada pela Lei 1668 de 

16/03/2021. 

*alterada pela Lei 1701 de 

17/08/2021. 



1004/10 01/07/2010 Dispõe sobre a aplicação extraordinária da Comenda de Mérito 

Mercedes para o ano de 2010. 

 

1005/10 02/07/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1006/10 06/07/2010 Dispõe sobre autorização para aquisição, mediante permuta, da 

chácara Nº 33/34/35/A/A, da zona suburbana do município de 

Mercedes. 

*PICKLER 

1007/10 06/07/2010 Dispõe sobre autorização para aquisição, mediante permuta, do 

lote urbano Nº 06 da quadra Nº 07, do Loteamento Groff II. 

*MANARIN 

1008/10 12/08/2010 Dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público, nos termos do inciso IX do art. 37 da constituição 

federal, e dá outras providências. 

* Alterada pela Lei 

1273/2014 de 02/04/2014. 

1009/10 12/08/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar e dá ouras providências. 

 

1010/10 12/08/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1011/10 12/08/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1012/10 12/08/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá ouras providências. 

*DIVERSOS 

1013/10 12/08/2010 Elege o órgão oficial do município, e dá outras providências. *O Presente 

1014/10 19/08/2010 Altera o anexo II, da Lei nº 912/09, de 23 de outubro de 2009, 

PPA – Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013, e dá 

outras providências. 

 

1015/10 19/08/2010 Altera o anexo I, da Lei nº 882, de 25 de junho de 2009, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO, exercício 2010, e dá outras 

providências. 

*Ciclovia 

1016/10 19/08/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1017/10 19/08/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá ouras providências. 

 

1018/10 19/08/2010 Altera os anexos I e II da Lei nº 912 de 23 de outubro de 2009, 

e dá outras providências. 

 

1019/10 19/08/2010 Altera o anexo I da Lei nº 991 de 21 de junho de 2010, e dá 

outras providências. 

*LDO 

1020/10 26/08/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá ouras providências. 

 

1021/10 26/08/2010 Estabelece normas para prevenção da propagação de doenças 

transmitidas por vetores – febre amarela e dengue – no 

município de Mercedes, e dá outras providências. 

 

1022/10 02/09/2010 Institui o programa de recuperação fiscal de Mercedes – 

Refisme, e dá outras providências. 

 

1023/10 09/09/2010 Elege o órgão oficial do município, e dá outras providências.  

1024/10 16/09/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá ouras providências. 

 

1025/10 23/09/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá ouras providências. 

 



1026/10 01/10/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá ouras providências. 

 

1027/10 01/10/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá ouras providências. 

 

1028/10 21/10/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá ouras providências. 

 

1029/10 21/10/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá ouras providências. 

 

1030/10 21/10/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá ouras providências. 

 

1031/10 27/10/2010 Concede Título de Cidadão Honorário ao Senhor Luiz Groff.  

1032/10 04/11/2010 Cria a Biblioteca Pública Municipal Saber Sem Fronteira, e dá 

outras providências. 

 

1033/10 18/11/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1034/10 09/12/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1035/10 09/12/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1036/10 09/12/2010 Cria o Programa Municipal de incentivo a pavimentação de 

acessos e pátios de empreendimentos econômicos. 

* alterada pela lei n.º 1366 , 

de 12/08/2015. 

1037/10 09/12/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1038/10 09/12/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1039/10 09/12/2010 Altera dispositivos da Lei Ordinária nº 690, de 08 de novembro 

de 2007, que trata do plano de cargos, carreira e remuneração 

do magistério público municipal, e dá outras providências. 

 

1040/10 16/12/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1041/10 16/12/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1042/10 16/12/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1043/10 16/12/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1044/10 16/12/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1045/10 16/12/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1046/10 17/12/2010 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1047/10 16/12/2010 Estima a receita e fixa a despesa do município de Mercedes para 

o exercício financeiro de 2011, e dá outras providências. 

*LOA/2011 

2 0 1 1 
1048/11 18/01/11 Altera a lei nº 805, de 11 de dezembro de 2008, criando cargo 

de farmacêutico, bem como a lei nº 494, de 22 de dezembro de 

 



2005, criando a vaga de agente comunitário de endemias, e dá 

outras providências. 

1049/11 24/02/11 Estatui regras para pagamento de despesas através do regime de 

adiantamento, revoga a Lei Ordinária nº 679, de 20 de setembro 

de 2007, e dá outras providências. 

* Alterada pela Lei nº 1052, 

de 10/03/2011. 

1050/11 24/02/11 Altera o anexo II da Lei Municipal nº 805, de 11 de dezembro 

de 2008, reenquadrando os cargos de Assistente Social e 

Psicologa e consolidando as alterações introduzidas pelas leis 

municipais nº 995, de 24 de junho de 2010 e 1048, de 18 de 

janeiro de 2011, e dá outras providências. 

 

1051/11 24/02/11 Dispõe sobre a consolidação do quadro de cargos públicos de 

provimento efetivo do Município de Mercedes. 

 

1052/11 10/03/11 Altera a redação dos arts. 4º, 5º, caput e §2º, 7º, 9º, 12, caput e 

parágrafo único, e 15 da Lei Ordinária nº 1049, de 24 de 

fevereiro de 2011, acrescenta §5º ao art. 11 da mesma Lei, e dá 

outras providências. 

 

1053/11 10/03/11 Declara de utilidade pública a Associação Atlética, Cultural e 

Recreativa Tapejara, e dá outras providências. 

 

1054/11 10/03/11 Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e 

Amigos de Sanga Três Irmãs, e dá outras providências. 

 

1055/11 10/03/11 Autoriza o chefe do poder executivo a firmar convênio, efetuar 

repasse de recursos financeiros, através de transferências 

voluntárias, com a Associação Atlética, Cultural e Recreativa 

Tapejara. 

 

1056/11 10/03/11 Autoriza o chefe do poder executivo a firmar convênio, efetuar 

repasse de recursos financeiros, através de transferências 

voluntárias, com a Associação de Moradores e Amigos de 

Sanga Três Irmãs. 

 

1057/11 24/03/11 Autoriza o chefe do poder executivo municipal a conceder 

atualização salarial aos servidores do Município de Mercedes, 

e dá outras providências. 

 

1058/11 24/03/11 Altera a redação do art. 23 da Lei Ordinária nº 690, de 08 de 

novembro de 2007, e dá outras providências. 

 

1059/11 24/03/11 Dispõe sobre a atualização dos subsídios do presidente e dos 

vereadores. 

 

1060/11 24/03/11 Dispõe sobre a atualização dos subsídios do prefeito, do vice-

prefeito e dos secretários municipais. 

 

1061/11 07/04/11 Altera o anexo II da lei nº 912, de 23 de outubro de 2009, Plano 

Plurianual - PPA para o quadriênio 2010/2013; altera o anexo I 

da lei nº 991, de 21 de junho de 2010, lei de diretrizes 

orçamentárias - LDO, exercício 2011, e dispõe sobre 

autorização para abertura de crédito adicional especial, e dá 

outras providências. 

 

1062/11 07/04/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1063/11 07/04/11 Autoriza o poder executivo a promover a cobrança de 

contribuição de melhoria decorrente de obra pública, e dá outras 

providências. 

 



1064/11 14/04/11 Cria vagas de educador infantil, altera o anexo I da Lei nº 690, 

de 08 de novembro de 2007, e dá outras providências. 

 

1065/11 14/04/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1066/11 25/04/11 Altera os anexos I e II da lei nº  912, de 23 de outubro de 2009, 

e dá outras providências. 

 

1067/11 25/04/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1068/11 12/05/11 Altera o anexo II da lei nº 912, de 23 de outubro de 2009, Plano 

Plurianual - PPA para o quadriênio 2010/2013; altera o anexo I 

da lei nº 991, de 21 de junho de 2010, lei de diretrizes 

orçamentárias - LDO, exercício 2011, e dispõe sobre 

autorização para abertura de crédito adicional especial, e dá 

outras providências. 

 

1069/11 12/05/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1070/11 13/05/11 Altera a redação dos §§ 1º e 2º do art. 1º da lei municipal nº 630, 

de 17 de maio de 2007, e dá outras providências. 

 

1071/11 26/05/11 Dispõe sobre a admissão de estagiários, e dá outras 

providências. 

* alterada pela lei nº 1168, de 

23/07/12. 

1072/11 02/06/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1073/11 02/06/11 Fica o poder executivo proibido de realizar a confecção e/ou a 

promoção de mudança de logomarca, somente podendo utilizar 

o timbre padrão: o brasão do Município de Mercedes. 

 

1074/11 09/06/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1075/11 16/06/11 Autoriza o chefe do poder executivo a firmar convênio, efetuar 

repasse de recursos financeiros, através de transferências 

voluntárias, com o Conselho Municipal de Esportes de 

Mercedes. 

 

1076/11 16/06/11 Adéqua o vencimento básico da carreira de educador infantil ao 

piso salarial profissional nacional, autoriza o chefe do poder 

executivo municipal a efetuar o pagamento das diferenças 

devidas desde o mês de janeiro de 2011, e dá outras 

providências. 

 

1077/11 16/06/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1078/11 20/06/11 Institui na localidade de Novo Rio do Sul a festividade 

denominada "Festa do Churrasco". 

 

1079/11 29/06/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1080/11 29/06/11 Dispõe sobre a concessão de incentivos para o plantio de grama 

ornamental em propriedades rurais do Município, e dá outras 

providências. 

 

1081/11 29/06/11 Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de 

Mercedes para o exercício financeiro de 2012, e dá outras 

providências. 

 

* LDO 



1082/11 30/06/11 Altera a Lei nº 805, de 11 de dezembro de 2008, criando vagas 

no quadro de pessoal, e dá outras providências. 

 

1083/11 30/06/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1084/11 30/06/11 autoriza o poder executivo a promover a cobrança de 

contribuição de melhoria decorrente de obra pública, e dá outras 

providências. 

 

1085/11 05/07/11 Altera o anexo II da lei nº 912, de 23 de outubro de 2009, Plano 

Plurianual - PPA para o quadriênio 2010/2013; altera o anexo I 

da lei nº 991, de 21 de junho de 2010, lei de diretrizes 

orçamentárias - LDO, exercício 2011, e dispõe sobre 

autorização para abertura de crédito adicional especial, e dá 

outras providências. 

 

1086/11 05/07/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1087/11 29/07/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1088/11 29/07/11 Altera o anexo II da lei nº 912, de 23 de outubro de 2009, Plano 

Plurianual - PPA para o quadriênio 2010/2013; altera o anexo I 

da lei nº 991, de 21 de junho de 2010, lei de diretrizes 

orçamentárias - LDO, exercício 2011, e dispõe sobre 

autorização para abertura de crédito adicional especial, e dá 

outras providências. 

 

1089/11 29/07/11 Altera a redação do art. 26, caput, do inciso III do art. 27, e dos 

incisos III e IV do art. 34, todos da Lei Ordinária nº 805, de 11 

de dezembro de 2008. 

 

1090/11 29/07/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1091/11 11/08/11 Autoriza o executivo a aderir ao Consórcio Intermunicipal de 

Segurança Pública e Cidadania, e dá outras providências. 

 

1092/11 18/08/11 Institui evento oficial denominado "Café Colonial", e dá outras 

providências. 

 

1093/11 18/08/11 Concede título de cidadão honorário de Mercedes ao Senhor 

Dieter Leonhard Seyboth. 

 

1094/11 25/08/11 Dispõe sobre a cessão de uso de bens públicos municipais.  

1095/11 26/08/11 Reconhece de utilidade pública municipal a Associação Projeto 

Vida e Esperança. 

 

1096/11 08/09/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1097/11 08/09/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1098/11 08/09/11 Elege o órgão oficial do Município, e dá outras providências.  

1099/11 08/09/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1100/11 08/09/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1101/11 08/09/11 Fixa vencimentos para cargos da Câmara Municipal.  

1102/11 26/09/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 



1103/11 29/09/11 Altera a redação do inciso III do art. 3º da Lei nº 911, de 22 de 

outubro de 2009. 

 

1104/11 29/09/11 Inclui inciso no art. 32 da Lei nº 836, de 12 de março de 2009.  

1105/11 06/10/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1106/11 14/10/11 Autoriza o chefe do executivo municipal a firmar convênio com 

a Fundação Nacional de Saúde, e dá outras providências. 

 

1107/11 20/10/11 Altera o anexo II - despesas previstas da lei nº 912, de 23 de 

outubro de 2009 - Plano Plurianual, para o período de 

2010/2013 e o anexo I - das metas e prioridades da lei nº 1081, 

de 29 de junho de 2011 - LDO 2012, do Município de 

Mercedes, e dá outras providências. 

 

1108/11 20/10/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1109/11 20/10/11 Altera o anexo II da lei nº 912, de 23 de outubro de 2009, Plano 

Plurianual - PPA para o quadriênio 2010/2013; altera o anexo I 

da lei nº 991, de 21 de junho de 2010, lei de diretrizes 

orçamentárias - LDO, exercício 2011, e dispõe sobre 

autorização para abertura de crédito adicional especial, e dá 

outras providências. 

 

1110/11 20/10/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1111/11 28/10/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1112/11 28/10/11 Altera redação de incisos dos §§ 1º e 2º do artigo 8º da Lei 

ordinária nº 718, de 13 de dezembro de 2007. 

 

1113/11 28/10/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1114/11 28/10/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1115/11 18/11/11 Altera a redação do art. 9º e do inciso III do art. 2º da lei 

municipal nº 419, de 25 de fevereiro de 2005, revoga os arts. 

10, 11, 12 e 57 da lei municipal nº 419, de 25 de fevereiro de 

2005, extingue os cargos de provimento em comissão de 

assessor de imprensa, assessor de controle interno e assessor de 

departamento, promove a refixação do valor dos vencimentos 

dos cargos de provimento em comissão de diretos de 

departamento e chefe de divisão, e dá outras providências. 

 

1116/11 18/11/11 Declara de utilidade pública a Associação Recreativa, Social e  

Cultural XV de Novembro, e dá outras providências. 

 

1117/11 18/11/11 Desafeta bens públicos móveis do Município de Mercedes.  

1118/11 18/11/11 Autoriza o Município de Mercedes a participar do Consórcio 

Intermunicipal para Desenvolvimento da Região Oeste do 

Estado do Paraná, inclusive de sua constituição, e dá outras 

providências. 

 

 

 

 

 

1119/11 01/12/11 Estabelece o sítio oficial do Município, dispõe sobre a 

publicação eletrônica de leis e atos municipais, e dá outras 

providências. 

* alterada pela lei 1396/2016 

de 10/03/2016 



1120/11 01/12/11 Dá nova redação ao artigo 56 da lei nº 690, de 08 de novembro 

de 2007, revoga o art. 57 do mesmo diploma legal, e dá outras 

providências. 

 

1121/11 01/12/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar/especial, e dá outras providências. 

 

1122/11 01/12/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1123/11 24/11/11 Estima a receita e fixa a despesa do Município de Mercedes 

para o exercício financeiro de 2012, e dá outras providências. 

* LOA 

1124/11 15/12/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1125/11 15/12/11 Dispõe sobre autorização p/ abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 
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1126/12 05/01/12 Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com 

o Consórcio Intergestores Paraná Saúde, e dá outras 

providências. 

 

1127/12 01/03/12 Desafeta bem público móvel do Município de Mercedes.  

1128/12 01/03/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1129/12 08/03/12 Altera o anexo II, da Lei nº 912, de 23 de outubro de 2009, 

Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2010/2013; altera o 

anexo I da Lei nº 1081, de 29 de junho de 2011, Lei de diretrizes 

Orçamentárias – LDO, exercício 2012, e dispõe sobre 

autorização para abertura de crédito adicional especial, e dá 

outras providências. 

 

1130/12 08/03/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1131/12 08/03/12 Dispõe sobre jornada escolar no ensino fundamental do 

Município de Mercedes, e dá outras providências. 

 

1132/12 08/03/12 Dispõe sobre a atualização dos subsídios dos Vereadores.  

1133/12 15/03/12 Autoriza o poder executivo a promover a cobrança de 

contribuição de melhoria decorrente de obra pública, e dá outras 

providências. 

 

1134/12 22/03/12 Dispõe sobre a atualização dos subsídios do Prefeito, do vice-

prefeito e dos secretários municipais. 

 

1135/12 22/03/12 Autoriza o chefe do poder executivo municipal a atualizar os 

vencimentos fixados para os cargos públicos de provimento 

efetivo, provimento em comissão, empregos públicos e cargo 

de conselheiro tutelar, e dá outras providências. 

 

1136/12 22/03/12 Autoriza o chefe do poder executivo municipal a atualizar os 

vencimentos fixados para os cargos do magistério público 

municipal, e efetuar o pagamento de diferenças salariais aos 

detentores do cargo de educador infantil, e dá outras 

providências. 

 

1137/12 22/03/12 Autoriza o chefe do poder executivo a pagar diferenças salariais 

a ocupantes dos cargos e empregos que especifica. 

 



1138/12 22/03/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1139/12 22/03/12 Inclui inciso III na redação do Art. 30 da Lei Municipal nº 718, 

de 13 de dezembro de 2007. 

 

1140/12 22/03/12 Estipula preço público pela utilização de bens públicos móveis, 

e dá outras providências. 

 

1141/12 23/03/12 Inclui inciso III na redação do Art. 33 da Lei Municipal nº 690, 

de 08 de novembro de 2007, e cria o Art. 35-A no mesmo 

diploma legal. 

 

1142/12 23/03/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1143/12 05/04/12 Institui o Plano de Cargos e Carreiras e fixa os respectivos 

vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de 

Mercedes, Estado do Paraná. 

* Alterada pela lei nº 

1162/2012. 

* alterada pela lei n.º 1368, de 

24/08/2015. 

* alterada pela lei n.º 1143, de 

10 de maio de 2017. 

*Alterada pela Lei 

1684/2021. 

1144/12 12/04/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1145/12 13/04/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1146/12 26/04/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1147/12 10/05/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1148/12 10/05/12 Dispões sobre denominação de préprios públicos. *quadra São Marcos e creche. 

1149/12 11/05/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1150/12 17/05/12 Desafeta bem público móvel do Município de Mercedes.  

1151/12 17/05/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1152/12 17/05/12 Altera o Anexo I da Lei ordinária nº 456, de 09 de setembro de 

2005. 

 

1153/12 21/05/12 Altera o anexo II, da Lei nº 912, de 23 de outubro de 2009, 

Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2010/2013; altera o 

anexo I da Lei nº 1081, de 29 de junho de 2011, Lei de diretrizes 

Orçamentárias – LDO, exercício 2012, e dispõe sobre 

autorização para abertura de crédito adicional especial, e dá 

outras providências. 

*Academia da Saúde 

1154/12 09/05/12 Altera os Anexos I – Demonstrativo da Receita e II – Despesas 

previstas da Lei nº 912, de 23 de outubro de 2009 – Plano 

Plurianual, e dá outras providências. 

 

1155/12 24/05/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1156/12 24/05/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 



1157/12 24/05/12 Altera a redação e revoga dispositivos dos Arts. 17 e 18 da Lei 

Municipal nº 645, de 21 de junho de 2007. 

 

1158/12 24/05/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1159/12 14/06/12 Dispõe sobre a concessão de auxílio-transporte aos agentes 

comunitários de saúde do Município de Mercedes. 

*alterada pela Lei 1339 de 

12/03/2015. 

1160/12 14/06/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1161/12 21/06/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1162/12 25/06/12 Altera dispositivos da Lei nº 1143, de 05 de abril de 2012.  

1163/12 29/06/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1164/12 29/06/12 Cria o comitê municipal de prevenção da mortalidade materno-

infantil, e dá outras providências. 

 

1165/12 29/06/12 Autoriza empresa do Município a receber resíduos sólidos 

urbanos provenientes dos Municípios que especifica, e dá 

outras providências. 

 

1166/12 04/07/12 Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de 

Mercedes para o exercício financeiro de 2013, e dá outras 

providências. 

LDO - 2013 

1167/12 05/07/12 Vincula parte da receita da Compensação Financeira pela 

Utilização de Recursos Hídricos, a aplicação exclusiva para 

manutenção e pavimentação de estradas vicinais. 

 

1168/12 23/07/12 Altera a Lei Municipal nº 1071, de 26 de maio de 2011.  

1169/12 23/07/12 Ratifica o contrato de consórcio público e estatutos do 

consórcio intermunicipal de saneamento ambiental do Paraná – 

CISMAE, autorizando o ingresso do Município de Mercedes, e 

dá outras providências. 

 

1170/12 23/07/12 Autoriza e ratifica a participação do Município de Mercedes no 

consórcio público intermunicipal SAMU Oeste – CONSAMU, 

e dá outras providências. 

 

1171/12 23/07/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1172/12 16/08/12 Fixa os subsídios dos Vereadores para a Legislatura 2013 - 

2016. 

 

1173/12 16/08/12 Fixa os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários 

municipais do Município de Mercedes para a gestão 2013 – 

2016. 

 

1174/12 22/08/12 Altera dispositivos da Lei nº 994, de 24 de junho de 2010.  

1175/12 22/08/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1176/12 22/08/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1177/12 30/08/12 Altera a Lei Municipal nº 718, de 13 de dezembro de 2007.  

1178/12 30/08/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1179/12 11/09/12 Revoga a Lei Municipal nº 992/2010, de 24 de junho de 2010.  



1180/12 11/09/12 Altera o anexo II, da Lei nº 912, de 23 de outubro de 2009, 

Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2010/2013; altera o 

anexo I da Lei nº 1081, de 29 de junho de 2011, Lei de diretrizes 

Orçamentárias – LDO, exercício 2012, e dispõe sobre 

autorização para abertura de crédito adicional especial, e dá 

outras providências. 

* praça 

1181/12 17/09/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1182/12 17/09/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1183/12 17/09/12 Elege órgão oficial do Município, e dá outras providências.  

1184/12 20/09/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1185/12 04/10/12 Altera o anexo I da Lei ordinária nº 456, de 09 de setembro de 

2005. 

 

1186/12 11/10/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1187/12 25/10/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1188/12 25/10/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1189/12 25/10/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1190/12 25/10/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1191/12 19/11/12 Altera o anexo I – da receita e o anexo II – despesas previstas, 

ambos da Lei nº 912, de 23 de outubro de 2009 – Plano 

Plurianual para o período 2010/2013 e o anexo I – das metas e 

prioridades da Lei nº 1166, de 04 de julho de 2012 – LDO 2013, 

do Município de Mercedes, e dá outras providências. 

 

1192/12 22/11/12 Estima a receita e fixa a despesa do Município de Mercedes 

para o Exercício financeiro de 2013, e dá outras providências. 

* LOA 

1193/12 22/11/12 Dá nome a ciclovia do Município de Mercedes.  

1194/12 30/11/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1195/12 30/11/12 Cria Comitê Gestor Municipal do Programa Irradiando Saúde 

da Secretaria de Estado de Saúde – 20ª RS, no Município de 

Mercedes. 

 

1196/12 06/12/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1197/12 06/12/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1198/12 11/12/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1199/12 14/12/12 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

  
2013 

 



1200/2013 07/01/2013 Altera o anexo II da Lei 912, de 23 de outubro de 2009. Altera 

o anexo I da Lei 1166 de 04 de junho de 2012, e autoriza 

abertura de crédito adicional especial. 

 

1201/2013 07/01/2013 Altera o anexo II da Lei 912, de 23 de outubro de 2009. Altera 

o anexo I da Lei 1166 de 04 de junho de 2012, e autoriza 

abertura de crédito adicional especial. 

* Alterada pela Lei 1676/2021 

de 23 de março de 2021. 

1202/2013 01/03/2013 Autoriza o Poder Executivo a proceder a distribuição gratuita 

de brinde de Natal e presentes de aniversário aos idosos de 

mercedenses. 

 

1203/2013 01/03/2013 Dispõe sobre a realização anual de evento em homenagem ao 

dia internacional da mulher. 

 

1204/2013 01/03/2014 Desafeta trecho de rua do loteamento parque industrial para 

composição de reserva legal. 

 

1205/2013 19/03/2013 Estende os benefícios da Lei Ordinária n.º 891, de 13 de agosto 

de 2009, altera dispositivo do mesmo diploma legal e da outras 

providências. 

 

1206/2013 21/03/2013 Autoriza reajustar os vencimentos fixados para os cargos 

públicos de provimento efetivo, comissionado, emprego 

público, conselheiro tutelar, bolsa e auxílio-transporte aos 

estagiários, refixa os vencimentos dos cargos e empregos 

públicos que especifica e diferenças salariais em face de 

alteração de piso salarial nacional do magistério. 

 

1207/201 28/03/2013 Autoriza a criação do programa de desenvolvimento da cadeia 

produtiva da agricultura familiar e utilizar recursos na 

promoção de ações de apoio e incentivo à atividade. 

 

1208/2013 10/04/2013 Autoriza a realizar o pagamento de diferenças salariais aos 

agentes comunitários de saúde e agente comunitários de 

endemias. 

 

1209/2013 10/04/2013 Cria vagas dos cargos públicos de assistência social, auxiliar de 

enfermagem, enfermeiro, psicóloga, técnico desportivo e 

arquiteto. 

 

1210/2013 02/05/2013 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1211/2013 08/05/2013 Altera redação do art. 11, caput e § 1.º, da Lei Municipal n.º 

719, de 13 de dezembro de 2007, revoga ao § 5º do mesmo 

dispositivo, e da outras providências. 

 

1212/2013 08/05/2013 Autoriza  o Poder Executivo a contratar operações de crédito 

com a agência de fomento do Paraná S.A. 

 

1213/2013 08/05/2013 Cria vaga de emprego público de agente comunitário de saúde, 

e dá outras providências. 

 

1214/2013 22/05/2013 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1215/2013 12/06/2013 Altera o requisito para admissão no cargo de técnico desportivo, 

integrante do grupo ocupacional profissional – gop. (altera a Lei 

805). 

 

1216/2013 20/06/2013 Altera a redação do caput do art. 23 da Lei Ordinária n.º 690 de 

08 de novembro de 2007, cria o cargo e vagas de educador 

infantil com jornada de 20 horas semanais, e dá outras 

providências. 

 



 

1217/2013 27/06/2013 Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de 

Mercedes para o exercício financeiro de 2014, e dá outras 

providências. 

* LDO 

* alterada pela lei 1234/2013 

de 09/09/2013. 

1218/2013 27/06/2013 Cria vaga de emprego público de auxiliar de consultório 

dentário, e dá outras providências. 

 

1219/2013 27/06/2013 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1220/2013 02/07/2013 Autoriza o Poder Executivo a cobrança de contribuição de 

melhorias decorrente de obra pública e dá outras providências. 

 

1221/2013 02/07/2013 Autoriza  o Poder Executivo a contratar operações de crédito 

com a agência de fomento do Paraná S.A. 

 

1223/2013 02/07/2013 Altera o anexo II da Lei 912, de 23 de outubro de 2009. Altera 

o anexo I da Lei 1166 de 04 de junho de 2012, e autoriza 

abertura de crédito adicional especial. 

 

1224/2013 10/07/2013 Altera a redação da alínea “B” do § 2º do art. 7º da Lei 

Municipal n.º 664 de 10 de julho de 2007, revoga a alínea “C” 

do mesmo dispositivo, e dá outras providências. 

* Revogada pela Lei 

1600/2019 de 03/12/2019. 

1225/2013 20/08/2013 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

 

 

1226/2013 23/08/2013 Autoriza o Poder Executivo a conceder permissão ou concessão 

de serviço público de transporte coletivo; autoriza a concessão 

de subsídio e permissionária ou concessionária; e dá outras 

providências. 

* Alterado Pela lei 1593/19 de 

13/11/2019. 

1227/2013 28/08/2013 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1228/2013 28/08/2013 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1229/2013 28/08/2013 Cria o programa “Preservando a Vida” no âmbito do Município 

de Mercedes, e dá outras providências. 

 

1230/2013 09/09/2013 Autoriza o poder executivo a promover a divulgação de eventos 

privados que integrem eventos públicos municipais; autoriza a 

promoção de eventos públicos em parceria com entidades 

privadas; e dá outras providências. 

 

1231/2013 09/09/2013 Cria o programa municipal de coleta seletiva denominado 

“Coleta Seletiva: Pratique esta ideia”, e dá outras providências. 

 

1232/2013 09/09/2013 Cria a Secretaria de Indústria e Comércio, altera a Lei n.º 419, 

de 25 de fevereiro de 2005, extingue a Secretaria de 

Coordenação e Gestão Governamental, e dá outras 

providências. 

 

1233/2013 09/09/2013 Autoriza a edificação de residência a ser destinada ao exercício 

do direito de concessão de uso especial para fins de moradia; 

desafeta bem imóvel, e dá outras providências. 

 

 

1234/2013 09/09/2013 Altera o anexo I  e o demonstrativo IV do anexo II da lei n. º 

1217, de 27 de junho de 2013, e dá outras providências. 

 

1235/2013 11/09/2013 Cria a quadra n.º 04, do perímetro urbano da cidade de 

Mercedes, e dá outras providências. 

 



1236/2013 11/09/2013 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1237/2013 11/09/2013 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1238/2013 11/09/2013 Cria vaga do cargo público de enfermeiro e da outras 

providências. 

 

1239/2013 19/09/2013 Elege o órgão oficial do município e dá outras providências.  

1240/2013 20/09/2013 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1241/2013 20/09/2013 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1242/2013 28/10/2013 Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA, do Município de 

Mercedes, para o período de 2014 a 2017. 

* PPA 

1243/2013 28/10/2013 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1244/2013 05/11/2013 Estima a receita a fixa a despesa do Município de Mercedes 

para o exercício financeiro de 2014 e dá outras providências. 

* LOA 

1245/2013 05/11/2013 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1246/2013 08/11/2013 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1247/2013 08/11/2013 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1248/2013 08/11/2013 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1249/2013 21/09/2013 Institui concurso de ornamentação natalina, autoriza o Poder 

Executivo a conceder premiação, e dá outras providências. 

Alterada pela Lei Ordinária 

1715/2021. 

1250/2013 27/11/2013 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1251/2013 27/11/2013 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1252/2013 28/11/2013 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1253/2013 04/12/2013 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1254/2013 04/12/2013 Reformula o Programa Municipal de crédito educativo, revoga 

as leis municipais n.º 302, de 14 de agosto de 2004, 401, de 26 

de agosto de 2004 e 712, de 13 de dezembro de 2007, e da outras 

providências. 

 

1255/2013 05/12/2013 Constitui o consórcio intermunicipal de saneamento do Paraná 

Cispar, ratifica a alteração pelo município de Mercedes, do 

contrato de consórcio público e do estatuto do consorcio 

intermunicipal de saneamento ambiental do Paraná – Cismae, 

que o transformou no cispar, e da outras providências. 

 

1256/2013 05/12/2013 Dispõe sobre a concessão de auxílio moradia  e auxílio 

alimentação aos profissionais médicos destinados ao município 

através do programa mais médicos, projeto mais médicos para 

o Brasil. 

 



1257/2013 05/12/2013 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1258/2013 09/12/2013 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1259/2013 13/12/2013 Institui o incentivo financeiro por desempenho e qualidade dos 

serviços no âmbito dos programas saúde da família e saúde 

bucal. 

 

1260/2013 13/12/2013 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1261/2013 19/12/2013 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1262/2013 19/12/2013 Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico e dá outras 

providências. 

 

  
2014 

 

1263/2014 23/01/2014 Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar áreas de terra de 

sua propriedade ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, 

administrado pela Caixa Econômica Federal, e da outras 

providências. 

 

1264/2014 23/01/2014 Altera o anexo II da Lei 1242, de 28 de outubro de 2013. Altera 

o anexo I da Lei 1217 de 27 de junho de 2013, e autoriza 

abertura de crédito adicional especial. 

 

1264/2014 19/03/2014 Altera o anexo II da Lei 1242, de 28 de outubro de 2013. Altera 

o anexo I da Lei 1217 de 27 de junho de 2013, e autoriza 

abertura de crédito adicional especial. 

 

1266/2014 19/03/2014 Autoriza o repasse de contribuição anual, bem como o ingresso 

do Município de Mercedes na ADETUR – Agência de 

Desenvolvimento Turístico da Região Cataratas do Iguaçu e 

Caminhos ao Lago de Itaipu, e da outras providências. 

 

1267/2014 20/03/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1268/2014 21/03/2014 Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênios e 

conceder isenções fiscais relativas à construção de unidades 

habitacionais vinculadas a programas habitacionais de interesse 

social. 

 

1269/2014 21/03/2014 Dispões sobre  a atualização dos subsídios dos vereadores.  

1270/2014 21/03/2014 Dispões sobre a atualização dos subsídios do prefeito, do vice-

prefeito e dos secretários. 

 

1271/2014 26/03/2014 Autoriza reajustar os vencimentos fixados para os cargos 

públicos de provimento efetivo, comissionado, emprego 

público, conselheiro tutelar, bolsa e auxílio-transporte aos 

estagiários, refixa os vencimentos dos cargos e empregos 

públicos que especifica e diferenças salariais em face de 

alteração de piso salarial nacional do magistério. 

 

1272/2014 27/03/2014 Reenquadra o cargo público de auxiliar de contabilidade no 

quadro de referências de vencimentos, refixa os vencimentos do 

cargo de conselheiro tutelar , e dá outras providências. 

 



1273/2014 02/04/2014 Altera a redação do inciso VII do Caput e do § 1º do art. 2º da 

lei municipal, n.º 1008, de 12 de agosto de 2010, e da outras 

providências. 

 

1274/2014 02/04/2014 Dispõe sobre a modalidade licitatória pregão, forma eletrônica, 

para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 

providências. 

 

1275/2014 10/04/2014 Altera redação de dispositivos da Lei Municipal n. º 791 de 13 

de novembro de 2008, a fim de estender sua aplicação ao poder 

legislativo municipal, e da outras providências. 

 

1276/2014 10/04/20014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial, e dá outras providências. 

 

1277/2014 10/04/2014 Altera o anexo II da Lei 1242, de 28 de outubro de 2013. Altera 

o anexo I da Lei 1217 de 27 de junho de 2013, e autoriza 

abertura de crédito adicional especial. 

 

1278/2014 16/04/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1279/2014 25/04/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 

1280/2014 14/05/2014 Autoriza a outorga de concessão de direito real de uso, 

concessão de uso ou permissão de uso. 

 

1281/2014 23/05/2014 Desafeta a rua Dr. Vale  

1282/2014 26/05/2014 Concede título de cidadão honorário de Mercedes a Dilceu 

Sperafico. 

 

1283/2014 29/05/2014 Refixa a jornada e os vencimentos do cargo público de 

provimento efetivo de engenheiro civil. 

 

1284/2014 04/06/2014 Dispõe sobre a fixação de novos valores dos subsídios de 

prefeito e vice-prefeito. 

 

 

1285/2014 11/06/2014 Institui, no Município de Mercedes, o “Serviço de acolhimento 

em família acolhedora”, que visa propiciar o acolhimento 

familiar de crianças e adolescentes afastados do convívio 

familiar por decisão judicial. 

* Alterada pela lei 1429 de 

08/03/2017. 

1286/2014 11/06/2014 Desafeta bens públicos móveis do Município de Mercedes.  

1287/2014 11/06/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial. 

 

1288/2014 11/06/2014 Altera  o  anexo  II,  da lei nº  1242,   de  28  de outubro de 2013, 

Plano Plurianual - PPA para    o   quadriênio 2014/2017;  altera  

o  anexo I da lei nº 1217,  de  27 de junho de 2013, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias  - LDO, exercício   2014,  e dispõe   

sobre autorização para abertura  de    crédito adicional especial. 

 

1289/2014 25/06/2014 Altera  o  anexo  I – Demonstrativo da Receita e o anexo II – 

Despesas,  da Lei nº  1242,   de  28  de outubro de 2013, Plano 

Plurianual - PPA para    o   quadriênio 2014/2017;  do Município 

de Mercedes. 

 

1290/2014 25/06/2014 Dispões sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de 

Mercedes para o exercício financeiro de 2015. 

LDO 

1291/2014 25/06/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1292/2014 25/06/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial. 

 



1293/2014 24/07/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial. 

 

1294/2014 24/07/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial. 

 

1295/2014 24/07/2014 Altera a redação do art. 3º Caput e §§ 1º e 2º da Lei municipal 

n.º 799, de 20 de novembro de 2008. 

 

1296/2014 01/08/2014 Autoriza o pagamento de diferenças remuneratórias ao servidor 

que especifica. 

 

1297/2014 01/08/2014 Altera a denominação de bens móveis integrantes do 

patrimônio público do Município de Mercedes. 

 

1298/2014 01/08/2014 Refixa os vencimentos iniciais dos empregos públicos de 

Agentes Comunitários de Saúde e de Agente Comunitário de 

Endemias. 

 

1299/2014 05/08/2014 Cria cargo público, extingue o cargo de médico, reenquadra o 

cargo de enfermeiro. 

 

1230/2014 12/08/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1300/2014 12/08/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1301/2014 22/08/2014 Cria cargo público de médico veterinário.  

1302/2014 09/09/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

 

1303/2014 10/09/2014 Altera a redação do art. 17, caput, da Lei Municipal n.º 1003, 

de 02 de julho de 2010. 

 

1304/2014 10/09/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1305/2014 17/09/2014 Altera  o anexo II,  da Lei nº  1242,   de  28  de outubro de 2013, 

Plano Plurianual - PPA para    do   quadriênio 2014/2017;  altera 

o anexo I  da Lei n.º 1217, de 27 de junho de 2013 , Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO exercício de 2014 e dispõe 

sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. 

 

1306/2014 17/09/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1307/2014 17/09/2014 Elege o órgão oficial do Município.  

1308/2014 24/09/2014 Afeta e denomina bem próprio municipal que especifica.  

1309/2014 24/09/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial. 

 

1310/2014 24/09/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1311/2014 01/10/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial. 

 

1312/2014 01/10/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1313/2014 07/10/2014 Denomina Ruas do Loteamento Zancanella.  

1314/2014 08/10/2014 Altera  o anexo II - despesas,  da Lei nº  1242,   de  28  de 

outubro de 2013, Plano Plurianual - PPA para    do   quadriênio 

2014/2017. 

 

1315/2014 08/10/2014  Altera o anexo I  da Lei n.º 1290, de 25 de junho de 2014.  

1316/2014 08/10/2014 Desafeta bens públicos móveis do Município de Mercedes.  



1317/2014 08/10/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1318/2014 16/10/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1319/2014 16/10/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1320/2014 17/10/2014 Dispõe sobre a proibição da concessão de alvará e ou licença 

para utilização do solo com a finalidade de extração do gás de 

xisto pelo método da fratura hidráulica o “Fracking”. 

 

1321/2014 23/10/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1322/2014 29/10/2014 Altera a Lei Ordinária n.º 419, de 25 de fevereiro de 2005.  

 

1323/2014 17/11/2014 Institui n âmbito do Município de Mercedes, a comemoração 

do “Dia da Gratidão”. 

 

1324/2014 20/11/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1325/2014 20/11/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial. 

 

1326/2014 20/11/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1327/2014 21/11/2014 Autoriza o Poder Executivo municipal a contratar operação de 

crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. 

* alterada pela Lei 1346 de 

26/03/2015. 

1328/2014 21/11/2014 Cria a “Orquestra de Violões de Mercedes”.  

1329/2014 21/11/2014 Autoriza a Prefeita viajar em missão oficial que especifica.  

1330/2014 03/12/2014 Estima a receita e fixa a despesa do município de Mercedes para 

o exercício financeiro de 2015. 

LOA 

1331/2014 08/12/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial/suplementar. 

 

1332/2014 08/12/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1333/2014 15/12/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial/suplementar. 

 

1334/2014 15/12/2014 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1335/2014 22/12/2014 Altera a Lei municipal n.º 827, de 19 de fevereiro de 2009, para 

incluir entre as competências do conselho da cidade do 

município de Mercedes a atuação como instância de controle 

social dos serviços públicos de saneamento básico, e dá outras 

providências. 

 

  2015  

1336/2015 02/02/2015 Dispõe sobre o programa de incentivo a produção, denominado 

“Mercedes com desenvolvimento sustentável” trata a cerca dos 

preços públicos pela utilização de bens e serviços públicos. 

* alterada pela Lei 1338 de 

02/02/2015. 

* alterada pela lei n.º 1365, de 

28/07/2015. 

* alterada pela lei n.º 1457, de 

27/07/2017. 

*Alterada pela Lei 1682/2021 

*Alterada pela Lei 1753/2022 



1337/2015 05/03/2015 Cria vagas dos cargos públicos de psicóloga e nutricionista.  

1338/2015 05/03/2015 Altera a Lei Ordinária n.º 1336, de 02 de fevereiro de 2015.  

1339/2015 13/03/2015 Altera a Lei Ordinária n.º 1159 de 14 de junho de 2012.  

1340/2015 23/03/2015 Institui o programa de Recuperação Fiscal de Mercedes  

REFISME. 

 

1341/2015 23/03/2015 Altera a Lei Ordinária n.º 818, de 02 de fevereiro de 2009.  

1342/2015 23/03/2015 Dispõe sobre a possibilidade do custeio de despesas da Miss 

Mercedes em certame de beleza de nível estadual. 

*Alterada pela Lei 1683/2021 

1343/2015 23/03/2015 Autoriza  a  chefe do poder executivo  municipal  a conceder 

revisão geral anual aos servidores públicos, conselheiros 

tutelares e estagiários; altera a referência salarial dos cargos que 

especifica; autoriza o pagamento de diferenças salariais em face 

da alteração do piso salarial nacional do magistério; concede 

reajuste aos ocupantes do cargo de educador infantil e dá outras 

providências. 

 

1344/2015 23/03/2015 Dispõe sobre a atualização dos subsídios dos vereadores.  

1345/2015 23/03/2015 Dispõe sobre a atualização dos subsídios dos secretários 

municipais. 

 

1346/2015 26/03/2015 Altera a epígrafe da  Lei Ordinária n.º 1327, de 21 de novembro 

de 2014. 

 

1347/2015 26/03/2015 Autoriza o Executivo municipal a efetuar a abertura de crédito 

adicional suplementar no orçamento de Mercedes, para o 

exercício de 2015. 

 

1348/2015 21/05/2015 Dispõe sobre o sistema municipal de cultura de Mercedes, seus 

princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, 

interrelações entre seus componentes, recursos humanos, 

financiamento e da outras providências. 

 

1349/2015 21/05/2015 Cria os componentes municipais do sistema nacional de 

segurança alimentar e nutricional, define parâmetros para 

elaboração e implementação do plano municipal de segurança 

alimentar e nutricional. 

 

1350/2015 21/05/2015 Denomina ruas do loteamento por do sol.  

1351/2015 28/05/2015 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1352/2015 18/06/2015 Dispõe sobre o Plano Municipal de Educação do Município de 

Mercedes para o exercício de 2015 a 2025. 

Alterada pela Lei 1716/201. 

1353/2015 22/06/2015 Altera o Anexo I – Demonstrativo da Receita e o Anexo II – 

Despesas, da Lei n.º 1242, de 28 de outubro de 2013, Plano 

Plurianual – PPA para o quadriênio 2014/2017; do Município 

de Mercedes. 

 

1354/2015 22/06/2015 Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de 

Mercedes para o exercício de 2016. 

 

1355/2015 22/06/2015 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1356/2015 22/06/2015 Dá Denominação à Rua da Cidade de Mercedes.  

1357/2015 02/07/2015 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1357/2015 02/072015 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial. 

 



1359/2015 08/07/2015 Dispõe sobre a disponibilização de máquinas de costura.  

1360/2015 08/07/2015 Fixa o valor para os débitos judiciais a serem pagos mediante 

requisição de pequeno valor – RPV pelo Município de 

Mercedes, nos termos do disposto no art. 100, §§ 3 º e 4º da 

Constituição da República. 

 

1361/2015 08/07/2015 Estende a concessão de diárias e o ressarcimento de despesas 

aos membros do Conselho Tutelar do Município de Mercedes. 

 

1362/2015 08/07/2015 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

 

1363/2015 08/07/2015 Altera a Lei n.º 419, de 25 de fevereiro de 2005.  

1364/2015 16/07/2015 Refixa os vencimentos do emprego público médico.  

1365/2015 28/07/2015 Altera a Lei Ordinária n.º 1336, de 02 de fevereiro de 2015, para 

fim de incluir o art. 12-A. 

 

1366/2015 12/08/2015 Altera a Lei Ordinária n.º 1036, de 09 de dezembro de 2010.  

1367/2015 20/08/2015 Dispõe sobre a criação e implantação dos conselhos escolares 

nos estabelecimentos de ensino mantidos pela rede municipal 

de ensino. 

* Alterado Pela lei 1585/19 de 

03/10/2019. 

1368/2015 24/08/2015 Altera dispositivos da Lei n.º 1143 de 02 de abril de 2012, reduz 

jornada de trabalho de cargo de  carreira. 

 

1369/2015 27/08/2015 Cria o cargo público de auxiliar de consultório dentário, cria 

vagas do cargo público de motorista e institui requisito para seu 

provimento. 

 

1370/2015 27/08/2015 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1371/2015 16/09/2015 Elege o órgão oficial do município.  

1372/2015 24/09/2015 Declara de utilidade pública a Instituição Sinodal de 

Assistência, Educação e Cultura. 

 

1373/2015 24/09/2015 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1374/2015 08/10/2015 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1375/2015 08/10/2015 Denomina “Cesar de Souza Fáro” a Academia da Saúde do 

Município de Mercedes. 

 

1376/2015 08/10/2015 Altera requisito para promoção do cargo de auxiliar de 

enfermagem. 

 

1377/2015 16/10/2015 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1378/2015 22/10/2015 Dispões sobre a constituição do serviço de inspeção  sanitária 

em estabelecimentos que produzam e comercializem produtos  

de origem animal. 

 

1379/2015 22/10/2015 Cria cargo público de engenheiro agrônomo, refixa a carga 

horária semanal e os vencimentos do cargo público de médico 

pediatra. 

 

1380/2015 12/11/2015 Desafeta bens imóveis públicos; autoriza a outorga de 

concessão de direito de real de uso; concessão de uso ou 

permissão de uso. 

 

1381/2015 23/11/2015 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar, e dá outras providências. 

 



1382/2015 24/11/2015 Altera anexo II – Despesas da Lei n.º 1242, de 28 de outubro de 

2013, Plano Plurianual – PPA. 

 

1383/2015 24/11/2015 Altera o anexo I da Lei n.º 1354 de 22 de junho de 2015.  

1384/2015 07/12/2015 Altera a nomenclatura dos cargos de educador infantil para 

professor de educação infantil, altera a lei ordinária n.º 690, de 

8 de novembro de 2007. 

 

1385/2015 07/12/2015 Autoriza o pagamento retroativo de verbas remuneratórias  a 

servidora que especifica. 

 

1386/2015 07/12/2015 Dispõe sobre o regime de trabalho em turnos – RTT e sobre o 

regime de plantão de sobreaviso- RPS. 

 

1387/2015 07/12/2015 Altera lei ordinária n.º 718, de 13 de dezembro de 2007, para 

prever a possibilidade do exercício de atividade paralela pelos 

conselheiros tutelares. 

 

1388/2015 08/12/2015 Estima a receita e fixa a despesa do município de Mercedes para 

o exercício de 2016. 

 

1389/2015 10/12/2015 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1390/2015 10/12/2015 Altera a lei n.º 419, de 25 de fevereiro de 2005, modificando a 

denominação da secretaria de indústria e comércio, altera as leis 

n.º 1242, de 28 de outubro de 2013, e n.º 1354, de 22 de junho 

de 2015, para constar a alteração da denominação da secretaria 

de indústria e comércio. 

 

1391/2015 10/12/2015 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1392/2015 17/12/2015 Reenquadra os cargos públicos de auxiliar de contabilidade e 

assistente administrativo no quadro de referências de 

vencimentos. 

 

1393/2016 03/03/2016 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial. 

 

1394/2016 03/03/2016 Dispõe sobre a cobrança do preço dos serviços de 

abastecimento de água. 

* alterada pela Lei 1403 de 

02/05/2016. 

1395/2016 10/03/2016 Declara a chácara n.º 33/34/35/A/A/ bem dominical e autoriza 

a venda da mesma. 

 

1396/2016 10/03/2016 Altera a Lei Ordinária n.º 1119, de 01 de dezembro de 2011, 

para prever a periodicidade mínima da mídia impressa para fins 

de publicação dos atos oficiais. 

 

1397/2016 17/03/2016 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial. 

 

1398/2016 17/03/2016 Cria vagas dos cargos públicos de Técnico em enfermagem e 

auxiliar de contabilidade. 

 

1399/2016 21/03/2016 Autoriza  a  chefe do poder executivo  municipal  a conceder 

revisão geral anual aos servidores públicos, conselheiros 

tutelares e estagiários; altera a referência salarial dos cargos que 

especifica; autoriza o pagamento de diferenças salariais em face 

da alteração do piso salarial nacional do magistério; concede 

reajuste aos ocupantes do cargo de educador infantil e dá outras 

providências. 

 

1400/2016 21/03/2016 Concede revisão geral anual aos servidores públicos do Poder 

Legislativo. 

* alterada pela Lei 1405 de 

12/05/2016. 



1401/2016 21/03/2016 Dispõe sobre autorização dos subsídios dos vereadores,  

1402/2016 21/03/2016 Dispõe sobre atualização dos subsídios do Prefeito, do Vice-

prefeito e dos Secretários. 

 

1403/2016 02/05/2016 Dispõe sobre alteração da Lei Ordinária n.º 1394, de 03 de 

março de 2016, unificando o vencimento das faturas do serviço 

de abastecimento de água potável. 

 

1404/2016 12/05/2016 Dispõe sobre regulamentação do inciso V do art. 37 da CF, para 

prever os casos, condições e percentuais mínimos de 

preenchimento, por servidores de carreira, dos cargos de 

provimento em comissão no âmbito do poder executivo 

municipal. 

 

1405/2016 12/05/2016 Dispõe sobre alteração da Lei n.º 1.400, de 21 de março de 

2016. 

 

1406/2016 18/05/2016 Dispõe sobre a utilização da Capela Mortuária do Cemitério 

Público Municipal da sede municipal e institui preço público 

pela utilização do  espaço. 

 

1407/2016 30/05/2016 Dispõe sobre instituição do fórum permanente de educação do 

Município de Mercedes. 

 

1408/2016 01/06/2016 Denomina “Arnoldo Gustavo Sieves” a Capela Mortuária do 

cemitério público municipal. 

 

1409/2016 08/06/2016 Dispõe sobre a criação do comitê municipal de transporte 

escolar; regulamenta suas ações, atribuições, composição e dá 

outras providências.   

 

1410/2016                             15/06/2016 Altera o anexo I – Demonstrativo da receita e o anexo II – 

Despesas, da Lei 1242, de 28 de outubro de 2013,Plano 

Plurianual – PPA para o quadriênio 2014/2017. 

 

1411/2016 15/06/2016 Dispõe  sobre as diretrizes orçamentárias do município de 

Mercedes para o exercício financeiro de 2017. 

 

1412/2016 06/07/2016 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1413/2016 06/07/2016 Fixa os subsídios dos vereadores para a legislatura 2017-2020. *Alterada pela Lei 1459, de 

27 de julho de 2017. 

1414/2016 06/07/2016 Fixa os subsídios do Prefeito, do Vice-prefeito e dos 

Secretários para a legislatura 2017-2020. 

 

1415/2016 20//07/2016 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1417/2016 10/08/2016 Autoriza o pagamento de diferenças remuneratória ao servidor 

que especifica. 

 

1418/2016 17/08/2016 Elege o Órgão Oficial do Município, e dá outras providências.  

1419/2016 09/09/2016 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1420/2016 20/10/2016 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1421/2016 27/10/2016 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1422/2016 27/10/2016 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1423/2016 10/11/2016 Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Mercedes 

para o exercício de 2017. 

LOA 



1424/2016 10/11/2016 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1425/2016 12/12/2016 Dispõe sobre a proibição do trânsito de veículos pesados na 

Avenida João XXIII. 

 

1426/2016 12/12/2016 Altera código de referência de vencimentos do cargo de 

médico pediatra. 

 

1427/2016 22/12/2016 Dispõe sobre a proibição da concessão de alvará e/ou licença 

para o uso do solo e para o tráfego de veículos em vias 

públicas, a outorga e o uso de águas, a queima de gases na 

atmosfera, a vedação da concessão de anuência prévia em 

licenciamentos e outorgas de água com a finalidade de 

exploração e/ou explotação dos gases e óleos não 

convencionais (gás de xisto, shale gas, tight oil e outros) pelos 

métodos de fratura hidráulica – fracking – e refraturamento 

hidráulico – re-fracking na esfera da competência municipal, 

realização de pesquisas científicas, bem como proíbe a 

instalação, reforma ou operação de atividades, serviços, 

empreendimentos e obras de produção, comercialização, 

transporte, armazenamento, utilização, importação, 

exportação, destinação final ou temporária de resíduos, ou 

quaisquer outros produtos usados para o fraturamento ou 

refraturamento hidráulico, componentes e afins em todo o 

território do Município de Mercedes. 

 

  2017  

1428/2017 23/01/2017 Cria vaga do Cargo Público de técnico em enfermagem.  

1429/2017 08/03/2017 Altera a redação do art. 2º da Lei Ordinária n.º 1285, de 11 de 

junho de 2014. 

 

1430/2017 15/03/2017 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1431/2017 15/03/2017 Dispõe sobre autorização ao chefe do poder executivo 

municipal para receber, por meio do fundo municipal de 

saúde. 

 

1432/2017 15/03/2017 Institui incentivo de desempenho para os  servidores 

integrantes das equipes de saúde da família. 

* Alterada pela lei 

1696/2021 de 27/06/2021. 

1433/2017 15/03/2017 Altera a redação do art. 4º da Lei Ordinária n.º 1336, de 02 de 

fevereiro de 2015. 

 

1434/2017 22/03/2017 Regulamenta a concessão de diárias e ressarcimento de 

despesas. 

* Revoga a lei 791/08 de 

13/11/2008. 

* Revoga a lei 1556/19 de 

06/05/2019. 

1435/2017 23/03/2017 Autoriza a chefe do poder executivo municipal a conceder 

revisão geral anual e reajuste aos servidores públicos, 

conselheiros tutelares e estagiários; autoriza o pagamento de 

diferenças salariais em face da alteração do piso salarial 

profissional nacional do magistério público da educação 

básica; reenquadra os cargos de provimento efetivo de técnico 

desportivo e químico no quadro de referências de 

vencimentos. 

 

 



1436/2017 23/03/2017 Concede  revisão geral anual e reajuste aos servidores públicos 

do Poder Legislativo. 

 

1437/2017 30/03/2017 Estabelece o sítio oficial do município, dispõe sobre a 

publicação eletrônico de leis e atos municipais, cria o diário 

oficial eletrônico. 

 

1438/2017 30/03/2017 Cria gratificação especial por desempenho de atribuições em 

outros poder. 

 

1439/2017 24/04/2017 Denomina as ruas do Loteamento Schug.  

1440/2017 10/05/2017 Altera dispositivo da Lei n.º 1143, de 02 de abril de 2012.  

1441/2017 18/05/2017 Autoriza a promoção de cursos e treinamentos, com a 

instituição ou não de contrapartida por parte dos beneficiários.   

 

1442/2017 23/05/2017 Dispões sobre a obrigatoriedade de execução do hino oficial 

de Mercedes em todos os eventos oficiais do município. 

 

1443/2017 26/05/2017 Dispõe sobre o conselho de alimentação escolar – cae, revoga 

a lei n.º 125, de 20 de setembro de 1995. 

 

1444/2017 05/06/2017 Autoriza o poder executivo municipal a contribuir 

mensalmente com a associação dos municípios do Paraná – 

AMP. 

 

1445/2017 19/06/2017 Autoriza o poder executivo municipal a contratar operação de 

crédito com a agência de fomento do Paraná S.A. 

 

1446/2017 19/06/2017 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial. 

 

1447/2017 03/07/2017 Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA, do município de 

Mercedes, para o período de 2018 a 2021. 

* Alterado pela Lei 

1502/2018. 

1448/2017 03/072017 Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de 

Mercedes para o Exercício de 2018. 

 

1449/2017 03/07/2017 Autoriza o poder executivo do município de Mercedes a 

contar com a colaboração de pessoas jurídicas de direito 

privado com fins lucrativos para execução de projetos e/ou 

ações pelo mesmo concebidos. 

 

1450/2017 06/07/2017 Dispõe sobre a distribuição dos honorários advocatícios de 

sucumbência entre os procuradores jurídicos do município de 

Mercedes. 

 

1451/2017 13/07/2017 Cria vaga do cargo público de médico pediatra.  

1452/2017 20/07/2017 Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Fomento ou 

Colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAE. 

 

1453/2017 20/07/2017 Institui o Fundo Municipal da Pessoa Idosa.  

1454/2017 24/07/2017 Cria vaga de estagiário na categoria de ensino superior.  

1455/2017 27/07/2017 Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações 

de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. 

 

1456/2017 27/07/2017 Autoriza empresa do município a receber resíduos sólidos 

urbanos provenientes dos municípios que especifica. 

 

1457/2017 27/07/2017 Altera Lei Ordinária n.º 1336, de 02 de fevereiro de 2015, 

instituindo novos incentivos à bovinocultura leiteira. 

 

1458/2017 27/07/2017 Autoriza a realização de campanhas com vistas a 

conscientização da população e prevenção de doenças 

Alterada pela Lei 1710, de 

28 de setembro de 2021. 

1459/2017 27/07/2017 Altera texto de dispositivo da Lei Ordinária n.º 1413, de 06 de 

julho de 2016. 

 



1460/2017 03/08/2017 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1461/2017 10/08/2017 Autoriza o Poder Executivo a Homenagear os integrantes da 

Associação de Moradores e Amigos de Mercedes, que teve por 

objetivo a Emancipação Político-administativa do Município 

de Mercedes. 

 

1462/2017 06/09/2017 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1463/2017 14/09/2017 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1464/2017 28/09/2017 Declara de Utilidade Pública a Associação de Moradores e 

Amigos de Linha Sanga Forquilha. 

 

1465/2017 28/092017 Declara de Utilidade Pública a Associação de Moradores e 

Amigos de Linha São Marcos. 

 

1466/2017 28/09/2017 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar.  

1467/2017 05/10/2017 Autorizo o município de Mercedes/PR a ressarcir a Itaipu 

Binacional. 

 

 

    

1468/2017 16/10/2017 Autoriza o Município de Mercedes a receber bens móveis 

destinados ao fornecimento de águas pertencentes a 

Associação Gruta. 

 

1469/2017 16/10/2017 Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar.  

1470/2017 16/10/2017 Altera anexo I e o Programa 13 do anexo II da Lei 1447, de 03 

de julho de 2017. 

 

1471/2017 16/10/2017 Altera o Programa 13 do Anexo I da Lei 1448 de 03 de julho 

de 2017. 

 

1472/2017 19/10/2017 Autoriza o Município a receber em doação a área de 

preservação permanente – APP situada no loteamento 

Zancanella. 

 

1473/2017 06/11/2017 Abertura de Crédito Adicional Especial. 

 

 

1474/2017 06/11/2017 Abertura de Crédito Adicional Especial.  

1475/2017 06/11/2017 Autoriza pagamento de diferenças remuneratórias ao servidor 

que especifica 

 

1476/2017 17/11/2017 Cria programa de incentivo para implementação de 

tecnologias sociais de captação e armazenamento de água da 

chuva – cisternas. 

 

 

1477/2017 17/11/2017 Abertura de Crédito Adicional Suplementar.  

1478/2017 17/11/2017 Autoriza o Poder Executivo a firmar concessão de direito real 

de uso de bem imóvel de propriedade do município e conceder 

incentivos de infraestrutura, mediante licitação para 

construção de uma unidade industrial. 

 

1479/2017 27/11/2017 Estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2018- 

LOA. 

 

1480/2017 7/12/2017 Abertura de Crédito Adicional Suplementar.  

1481/2017 07/12/2017 Concessão ou autorização para realização de feira de produtos 

e mercadorias a varejo. 

 

1482/2017 14/12/2017 Abertura de Crédito Adicional Suplementar.  



1483/2017 14/12/2017 Autoriza o poder executivo a efetuar desapropriação e 

indenização de parte do lote rural n.º 39 para fins de 

implantação de rotatória na confluência da avenida João XXIII 

e rua Quito. 

 

1484/2017 14/12/2017 Abertura de Crédito Adicional Suplementar.  

1485/2018 15/02/2018 Concessão de auxílio-moradia e auxílio alimentação aos 

profissionais médicos destinados ao município através do 

programa mais médicos, projeto mais médicos para o Brasil. 

 

1486/2018 15/02/2018 Abertura de Crédito Adicional Suplementar.  

1487/2018 01/03/2018 Autorização de celebração de convênio com município de 

Nova Santa Rosa. 

 

1488/2018 01/03/2018 Abertura de Crédito Adicional Suplementar.  

1489/2018 08//03/2018 Colocação do cargo  de vigia em extinção  

1490/2018 14/03/2018 Cria vaga do cargo público de técnico em enfermagem.  

1491/2018 16/03/2018 Cria vagas dos cargos públicos de professor e professor de 

educação infantil. 

 

1492/2018 22/03/2018 Revisão geral e anual e reajuste aos servidores do poder 

executivo. 

 

1493/2018 22/03/2018 Concede revisão geral e anual e reajuste aos servidores do 

poder legislativo. 

 

1494/2018 22/03/2018 Dispões sobre atualização dos subsídios dos vereadores.  

1495/2018 02/04/2018 Altera a redação do parágrafo único do art. 11 da lei ordinária 

718. 

 

1496/2018 11/04/2018 Dispões sobre abertura de crédito adicional especial.  

1497/2018 24/04/2018 Dispões sobre a atualização dos subsídios do Prefeito, Vice-

prefeito e dos secretários. 

 

1498/2018 08/05/2018 Retifica  a alteração e consolidação do contrato de consórcio 

intermunicipal de saúde costa oeste do Paraná – Ciscopar. 

 

1499/2018 16/05/2018 Dispões sobre abertura de crédito adicional suplementar.  

1500/2018 04/06/2018 Altera o anexo II da Lei 1447, anexo I da lei 1448 e autoriza 

abertura de crédito adicional especial. 

 

1501/2018 06/06/2018 Dispões sobre abertura de crédito adicional suplementar.  

1502/2018 19/06/2018 Altera anexo I e o anexo II s Lei n.º 1447 de 03/06/2017  

1503/2018 26/06/2018 Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de 

Mercedes, para o exercício de 2019. 

 

1504/2018 26/06/2018 Dispões sobre abertura de crédito adicional suplementar.  

1505/2018 26/06/2018 Dispõe sobre a concessão de incentivos para construção ou 

reforma de muros para demarcação de limites entre terrenos 

públicos e privados localizados no perímetro urbano do 

município de Mercedes. 

 

1506/2018 03/07/2018 Desafeta bens públicos móveis do Município de Mercedes.  

1507/2018 10/07/2018 Altera a redação do Art. 15 da Lei Ordinária n.º 1285, de 11 de 

junho de 2014. 

 

1508/2018 25/07/2018 Inclui o § 3º no Art., 1º da Lei n.º 1438, de 30 de março de 

2017. 

 

1509/2018 31/07/2018 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

 

1510/2018 07/08/2018 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 



1511/2018 07/08/2018 Recepciona o Decreto Federal nº 9.412, de 18 de junho de 

2018, que atualiza os valores das modalidades de licitação de 

que trata o art. 23 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

1512/2018 23/08/2018 Autoriza o Município a filiar-se a Associação dos Municípios 

do Oeste do Paraná- AMOP, a contribuir mensalmente com a 

entidade. 

 

1513/2018 28/08/2018 Dispõe sobre a inclusão de preço público na tabela n. º III, do 

anexo 1, da Lei Municipal n.º 1338/2015, que dispõe sobre 

preço público dos serviços com máquinas em geral. 

 

1514/2018 05/09/2018 Reafeta Bem Público móvel do Município de Mercedes.  

 

1515/2018 12/09/2018 Dispões sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

 

1516/2018 03/10/2018 Dispões sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1517/2018 09/10/2018 Dispões sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1518/2018 09/10/2018 Dispões sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1519/2018 22/10/2018 Dispões sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1520/2018 05/11/2018 Dispões sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1521/2018 23/11/2018 Altera o anexo I e II da lei n.º 1447, de 03 de julho de 2017, 

Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2018/20121, do 

município de Mercedes. 

 

1522/2018 23/11/2018 Altera o anexo I e II da lei n.º 1503, de 26 de junho de 2018, 

Lei de Diretrizes Orçamentária -LDO  para o exercício 2019, 

do município de Mercedes. 

 

1523/2018 23/11/2018 Dispões sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1524/2018 27/11/2018 Cria o Conselho Municipal de Sanidade Agropecuária -CSA.  

1525/2018 28/11/2018 Proíbe a Inauguração de Obras Públicas Incompletas ou que 

não atendam ao fim que se destina, no âmbito do Município de 

Mercedes. 

 

1526/2018 28/11/2018 Dispõe Sobre a Introdução de texto explicativo nos carnês de 

Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, versando sobre o 

Direito a Isenção total ou parcial desse imposto nos casos 

previstos em Lei. 

 

1527/2018 06/12/2018 Dispões sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1528/2018 06/12/2018 Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Mercedes 

para o exercício  financeiro de 2019. 

 

1529/2018 13/12/2018 Desafeta Bens Públicos Móveis do Município de Mercedes.  

1530/2019 29/01/2019 Cria vaga do cargo público de farmacêutico.  

1531/2019 29/01/2019 Autoriza o poder executivo a firma acordo de cooperação com 

associação  de moradores e amigos da Linha Sanga Três 

Irmãs. 

 

1532/2019 08/02/2019 Cria vagas do cargo público de  técnico em enfermagem.  



1533/2019 13/02/2019 Cria vagas do cargo público de professor.  

1534/2019 28/02/2019 Fixa vencimentos do cargo de provimento em comissão.  

1535/2019 19/03/2019 Cria conselho municipal de turismo - COMTUR  

1536/2019 19/03/2018 Cria vagas de estágio na categoria de ensino superior.  

1537/2019 19/03/2019 Dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do 

adolescente. 

 

1538/2019 21/03/2019 Inclui os incisos VIII, IX e X no art. 2º da lei ordinária nº 690, 

de 08 de novembro de 2007, para definir instituição 

educacional de porte 1 e porte 2 e 3; transforma o parágrafo 

único do art. 2º da lei ordinária nº 690, de 08 de novembro de 

2007 em § 1º e acrescenta o § 2º para definir a contagem em 

dobro dos alunos nos educandários que contem com educação 

em tempo integral; inclui o art. 35-b e altera a redação dos 

arts. 30, 31, 34 e 35, todos da lei ordinária nº 690, de 08 de 

novembro de 2007, a fim de estabelecer percentuais 

diferenciados para as gratificações de que tratam, em razão do 

porte das instituições educacionais. 

 

 

1539/2019 21/03/2019 Autoriza a participação, com reservas, do município de 

Mercedes no consórcio público intermunicipal de inovação e 

desenvolvimento do estado do paraná – Cindepar, e dá outras 

providências. 

 

1540/2019 21/03/2019 Autoriza o chefe do poder executivo municipal a conceder 

revisão geral anual e reajuste aos servidores públicos, 

temporários, inativos, pensionistas e estagiários; reenquadra os 

cargos de provimento efetivo de técnico agrícola e desenhista, 

no quadro de referências de vencimentos; refixa os 

vencimentos do cargo de provimento em comissão de diretor 

de departamento; autoriza o pagamento de diferenças salariais 

em face da alteração do piso salarial profissional nacional do 

magistério público da educação básica, dos agentes 

comunitários de saúde e dos agentes comunitários de 

endemias; e dá outras providências. 

 

1541/2019 21/03/2019 Concede revisão geral anual e reajuste aos servidores públicos 

do poder legislativo. 

 

1542/2019 21/03/2019 Dispõe sobre a atualização dos subsídios dos vereadores.  

1543/2019 21/03/2019 Dispõe sobre a atualização dos subsidios da prefeita, do vice-

prefeito e dos secretários. 

 

 

1544/2019 26/03/2019 Autoriza o Município de Mercedes/PR a receber em doação o 

lote urbano n.º 02/a, da quadra n.º a13, situado no loteamento 

Arroio Guaçu, e dá outras providências. 

 

1545/2019 26/03/2019 Autoriza o município de Mercedes/PR a receber em doação o 

lote urbano n.º 02/a, da quadra n.º a13, situado no loteamento 

Arroio Guaçu, e dá outras providências. 

 

1546/2019 03/04/2019 Autoriza o pagamento de diferenças remuneratórias ao 

servidor Emerson Dos Santos, e dá outras providências. 

 

1547/2019 03/04/2019 Cria os cargos públicos de coveiro e técnico de segurança do 

trabalho. 

 



1548/2019 03/04/2019 Cria o programa de incentivo para agroindústrias familiares do 

município de Mercedes. 

 

1549/2019 10/04/2019 Regulamenta o transporte de pacientes para tratamento 

médico. 

* Alterada pela Lei 1751/2022 

1550/2019 10/04/2019 Altera a lei ordinária n.º 419, de 25 de fevereiro de 2005, e dá 

outras providências, criando o departamento de engenharia e 

extinguindo o departamento financeiro. 

 

1551/2019 10/04/2019 Altera a denominação da comissão municipal de defesa civil 

do município de Mercedes para coordenadoria municipal de 

proteção e defesa civil – COMPDEC, e dá outras 

providências. 

 

1552/2019 10/04/2019 Autoriza a administração municipal a celebrar contratos com 

pessoas jurídicas de direito privado e/ou instituições 

financeiras, com vistas a arrecadação da remuneração dos 

serviços de abastecimento de água potável, e dá outras 

providências. 

 

1553/2019 10/04/2019 Institui requisito para provimento dos cargos de operador de 

máquinas e motorista; dispõe sobre a participação do detentor 

do cargo de motorista em cursos e treinamentos exigidos para 

a condução de veículos, e o seu custeio pelo município, e dá 

outras providências. 

 

1554/2019 16/04/2019 Veda a prestação de serviços de destoca de florestas 

comerciais por parte do Município de Mercedes. 

 

1555/2019 23/04/2019 Institui o banco de ideias legislativas, no Município de 

Mercedes. 

 

1556/2019 06/05/2019 Regulamenta a concessão de diárias e ressarcimento de 

despesas; revoga a lei ordinária n.º 1434, de 22 de março de 

2017. 

 

1557/2019 06/05/2019 Dispõe sobre a disponibilização de brinquedos adaptados para 

crianças com deficiência em locais públicos e privados de 

lazer no Município de Mercedes. 

 

1558/2019 06/05/2019 Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação no site da 

prefeitura municipal de Mercedes, de determinadas obras 

públicas em execução no município. 

 

1559/2019 15/05/2019 Autoriza o poder executivo a contratar  operação de crédito 

com a Caixa Econômica Federal. 

 

1560/2019 15/05/2019 Dispõe sobre a proibição de queimadas nas vias públicas e nos 

imóveis urbanos do município de Mercedes. 

 

1561/2019 24/05/2019 Dispõe sobre o sistema de controle interno municipal nos 

termos do art. 31 da Constituição Federal, e do art. 59 da lei 

complementar n.º 101/2000, cria a unidade de controle interno 

do município de Mercedes. 

 

1562/2019 24/05/2019 Institui o Programa de Incentivo às Cooperativas e 

Associações de Catadores de Material Reciclável do 

município de Mercedes. 

 

1563/2019 27/05/2019 Fica proibido o uso do “narguilé” ou cachimbos d’águas em 

locais públicos, abertos ou fechados, bem como a venda do 

cachimbo, essências e complementos para cri anaças e 

adolescentes no município de Mercedes. 

* Alterado Pela lei 1569/19 

de 16/07/2019. 



1564/2019 18/07/2019 Altera o anexo I e o anexo II da lei n.º 1447, de 03 de junho de 

2017, plano plurianual – ppa para o quadriênio 2018/2021. 

 

1565/2019 18/07/2019 Desafeta bens públicos móveis do município de Mercedes.  

1566/2019 18/06/2019 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial. 

 

1567/2019 26/06/2019 Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de 

Mercedes para o exercício financeiro de 2020. 

 

1568/2019 02/07/2019 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1569/2019 16/07/2019 Altera o artigo 1º da lei ordinária n.º 1.563, de 27 de maio de 

2019, para estender a proibição do uso de “narguilé” para 

todas as pessoas em locais públicos. 

 

1570/2019 17/07/2019 Autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de crédito 

adicional suplementar. 

 

1571/2019 23/07/2019 Autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de crédito 

adicional suplementar. 

 

1572/2019 23/07/2019 Autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de crédito 

adicional suplementar. 

 

1573/2019 23/072019 Autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de crédito 

adicional suplementar. 

 

1574/2019 02/08/2019 Autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de crédito 

adicional suplementar. 

 

1575/2019 15/08/2019 Autoriza pagamento de diferenças remuneratórias ao servidor 

Dionizio Heinzen. 

 

1576/2019 15/08/2019 Ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções e 

estatuto/contrato do Consorcio Público Intermunicipal de 

Inovação e Desenvolvimento do Estado do Parana- 

CINDEPAR. 

 

1577/2019 15/08/2019 Altera anexo II da Lei 1474, altera anexo I da lei 1503 e 

Autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de crédito 

adicional especial. 

 

1578/2019 15/08/2019 Autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de crédito 

adicional suplementar. 

 

1579/2019 20/08/2019 Regula instalação e operação do sistema de 

videomonitoramento em vias públicas e tratamento de 

imagens, informações e dados produzidos. 

 

1580/2019 20/08/2019 Autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de crédito 

adicional suplementar. 

 

1581/2019 03/09/2019 Denomina ruas do loteamento Morada do Sol e do loteamento 

Parque Industrial. 

 

1582/2019 10/09/2019 Institui o Programa de Recuperação Fiscal – REFISME  

1583/2019 02/10/2019 Altera Lei 805, de 11 de dezembro de 2008, modificando a 

composição da comissão de avaliação de desempenho. 

 

1384/2019 02/10/2019 Dispõe sobre regularização fundiária urbana – REURB  

1585/2019 03/10/2019 Altera a Lei 1367 de 20 de agosto de 2015.  

1586/2019 08/10/2019 Institui Programa “Maternidade Empresarial”.  

1587/2019 08/10/2019 Desafeta Bens Públicos Móveis  

1588/2019 08/10/2019 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 



1589/2019 16/10/2019 Altera artigo da Lei 419, de 25 de fevereiro de 2005.  

1590/2019 22/10/2019 Altera Lei 805 de 11 de dezembro de 2008.  

 

 

1591/2019 29/10/2019 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1592/2019 29/10/2019 Refixa os vencimentos do empregos públicos de  Agentes 

Comunitários de Saúde e de Endemias e Auxiliares de 

Consultório Dentário. 

 

1593/2019 13/11/2019 Altera Lei Ordinária 1226 de 23 de agosto de 2013.  

1594/2019 13/11/2019 Autoriza o Poder Executivo a Autorgar Concessão de Uso dos 

lotes urbanos que compõem o Loteamento Parque Industrial. 

 

1595/2019 13/11/2019 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1596/2019 26/11/2019 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1597/2019 26/11/2019 Declara de utilidade pública a Associação de Moradores de 

Sanga XV de Novembro. 

 

1598/2019 03/12/2019 Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício de 2020.  

1599/2019 03/12/2019 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1600/2019 03/12/2019 Institui o Sistema único de Assistência Social e revoga as Leis 

664/2007, 955/2010 e 1224/2013. 

 

1601/2019 10/12/2019 Institui Programa de Aquisição de Alimentos – PAA  

1602/2019 11/12/2019 Altera nomenclatura de Ações do PPA.  

1603/2019 06/01/2020 Autoriza abertura de crédito adicional suplementar.  

1604/2020 13/02/2020 Dispõe sobre regime excepcional de ressarcimento de 

despesas  no âmbito do poder Legislativo. 

*Alterada pela Lei 

1610/2020 

1605/2020 13/02/2020 Dispõe sobre extinção do Cargo de Provimento Efetivo de 

Auxiliar de Serviços Gerais , constantes do anexi I da Lei 

1143/2012. 

 

1606/2020 13/02/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial. 

 

1607/2020 05/03/2020 Altera PPA, LDO e dispõe sobre autorização para abertura de 

crédito adicional especial. 

 

1608/2020 05/03/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial. 

 

 

1609/2020 05/03/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1610/2020 05/03/2020 Acrescenta o Artigo 3º – A e Anexos na Lei Municipal nº 

1604, de 13 de fevereiro de 2020. 

 

1611/2020 16/03/2020 Dispõe sobre reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração de Professores e Professores de Educação 

Infantil. 

*Alterada pela Lei 

1666/2021. 

1612/2020 16/03/2020 Regulamenta a Licitação na Modalidade Pregão na Forma 

Eletrônica. 

*Alterada pela Lei 1680 de 

30 de março de 2021. 

1613/2020 19/03/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1614/2020 19/03/2020 Cria vagas do Cargo Público de Auxiliar de Serviços Gerais.  



1615/2020 19/03/2020 Cria vagas do Cargo Público de Assessor Jurídico.  

1616/2020 19/03/2020 Concede revisão geral, anual e reajuste aos servidores 

públicos. 

 

1617/2020 19/03/2020 Concede revisão geral, anual e reajuste aos servidores públicos 

do Poder Legislativo. 

 

1618/2020 19/03/2020 Dispõe sobre a atualização dos subsídios dos vereadores.  

1619/2020 19/03/2020 Dispõe sobre a atualização dos subsídios da Prefeita, do Vice-

prefeito e Secretários. 

 

1620/2020 24/03/2020 Cria vaga do Cargo Público de Médicos PSF.  

1621/2020 15/04/2020 Regulamenta o regime de plantão de farmácias e drogarias 

privadas estabelecidas no Município de Mercedes. 

 

1622/2020 23/04/2020 Contratação Especial para  Fornecimento  de água.  

1623/2020 23/04/2020 Adoção  de medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância nacional decorrente do 

coronavírus (Covid-19) no âmbito do município de Mercedes. 

 

1624/2020 23/04/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1625/2020 05/05/2020 Autoriza o pagamento  de energia elétrica consumida pelo 

município de Mercedes proveniente de unidade consumidora 

particular. 

 

1626/2020 19/05/2020 Declara de utilidade pública a Associação Mercedense de 

Agentes Recicladores – AMAR. 

 

1627/2020 26/05/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1628/2020 02/06/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1629/2020 09/06/2020 Altera Lei Ordinária n.º 1562, de 24 de maio de 2019, 

modificando as atribuições das cooperativas e/ou associações 

participantes do programa de incentivo às cooperativas e 

associações de catadores de material reciclável. 

 

1630/2020 09/06/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1631/2020 16/06/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1632/2020 16/06/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1633/2020 16/06/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

 

 

 

1634/2020 06/07/2020 Altera o anexo I – e o anexo II – da Lei n.º 1447, de 03 de 

julho de 2017, Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 

2018/2021; do Município  de Mercedes. 

 

1635/2020 07/07/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1636/2020 08/07/2020 Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de 

Mercedes para o exercício financeiro de 2021. 

 

1637/2020 22/07/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 



1638/2020 05/08/2020 Denomina ruas do loteamento Schug II.  

1639/2020 05/08/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1640/2020 25/08/2020 Altera a Lei Ordinária n.º 1537, de 19 de março de 2019, 

compatibilizando o período de licença para concorrer a 

mandato eletivo com o prazo previsto na legislação federal. 

 

1641/2020 25/08/2020 Fixa subsídios dos Vereadores do Município de Mercedes para 

a legislatura de 2021-2024. 

 

1642/2020 01/09/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1643/2020 01/09/2020 Fixa subsídios do Prefeito, do Vice-prefeito e dos Secretários 

municipais para a gestão 2021-2024. 

 

1644/2020 23/09/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1645/2020 23/09/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1646/2020 29/09/2020 Autoriza o poder executivo municipal a outorgar concessão de  

uso ou concessão de direito real de uso da chácara n.º 

33/34/35/A. 

 

1647/2020 30/09/2020 Altera a Lei Ordinária n.º 1432, de 15 de março  de 2017, 

alterando a denominação do incentivo de que trata a mesma. 

 

1648/2020 14/10/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1649/2020 20/10/2020 Suspende os prazos de validade dos concursos públicos 

homologados pelo período compreendido entre 28 de maio de 

2020 (inclusive) o término da vigência do estado de 

calamidade pública declarado por meio do decreto n.º 112, de 

18 de junho de 2020, em razão da pandemia do coronavírus 

SARS – CoV-2. 

 

1650/2020 20/10/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1651/2020 20/10/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1652/2020 23/10/2020 Altera o anexo II da Lei n.º 1447, de 03 de julho de 2017, 

Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2018/2021. 

 

1653/2020 23/10/2020 Altera o anexo I da Lei  n.º 1636, de 08 de julho de 2020, Lei 

de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2021, 

 

1654/2020 28/10/2020 Declara de utilidade pública a sociedade beneficente Lar 

Belém. 

 

1655/2020 03/11/2020 Estima a Receita e fixa a despesa do município de Mercedes 

para o  exercício financeiro  de 2021. 

 

1656/2020 10/11/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1657/2020 03/12/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1658/2020 03/12/2020 Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Termo de 

Colaboração e repassar recursos financeiros à Sociedade 

Beneficente Lar Belém. 

 



1659/2020 03/12/2020 Altera Lei Ordinária n.º 419, de 25 de fevereiro  de 2005, 

criando o art. 50-A e o anexo II, que dispõe sobre cargos de 

provimento em comissão. 

 

1660/2020 03/12/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1661/2020 03/12/2021 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1662/2020 03/12/2020 Desafeta Bens Públicos Móveis do Município de Mercedes.  

1663/2020 15/12/2020 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1664/2020 17/12/2020 Estabelece a Política Pública de Controle da Natalidade de 

Cães e Gatos do Município de Mercedes. 

 

1665/2020 17/12/2020 Denomina Praças, Prédios Públicos, O Lago Municipal.  

1666/2021 25/01/2021 Altera a Lei Ordinária n.º 1611 de 16 de março de 2020.  

1667/2021 25/01/2021 Trata da desafetação e afetação de bens imóveis públicos.  

1668/2021 16/03/2021 Altera redação do art. 17 caput, da Lei Ordinária n.º 1003, de 

02 de julho de 2010. 

 

1669/2021 16/03/2021 Autoriza a outorga de concessão de direito real de uso, 

concessão de uso, permissão de uso ou autorização de uso da 

chácara n.º 61-A. 

 

1670/2021 16/03/2021 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1671/2021 16/03/2021 Dispõe sobre a modificação da Lei n.º 601/2007 de 15 de 

março de 2007 do Conselho Municipal de acompanhamento e 

controle social do fundo de manutenção e desenvolvimento da 

educação básica e de valorização dos profissionais da 

educação – CACS/FUNDEB. 

 

1672/2021 16/03/2021 Dispõe da criação o Conselho Municipal de Educação do 

Município de Mercedes. 

 

1672/2021 16/03/2021 Ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios 

brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate 

à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e 

equipamentos na área da saúde. 

 

1674/2021 16/03/2021 Altera Lei Ordinária n.º 1202, de 01 de março de 2013 Anulada pelo Decreto n. 60, 

de 24 de março de 2021. 

1675/2021 16/03/2021 Altera a Lei Ordinária n.º 1612, de 16 de março  de 2020. Anulada pelo Decreto n. 60, 

de 24 de março de 2021. 

1676/2021 23/03/2021 Altera Lei Ordinária n.º 1202, de 01 de março de 2013.  

1677/2021 24/03/2021 Autoriza o chefe do Poder Executivo municipal a conceder 

revisão geral anual aos servidores públicos, temporários, 

inativos, pensionistas, estagiários e conselheiros tutelares. 

Revogada pela Lei 1708 de 

21/09/2021. 

Restabelecida pela Lei 1723 

de 07 de dezembro de 2021. 

1678/2021 24/03/2021 Concede revisão geral anual do poder Legislativo. Revogada pela Lei 1709 de 

21/09/2021. 

Restabelecida pela Lei 1725 

de 07 de dezembro de 2021. 

1679/2021 30/03/2021 Reconhece a prática da atividade física e do exercício físico 

como essencial para a saúde da população de Mercedes em 

 



estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa 

finalidade, bem como espaços públicos. 

1680/2021 30/03/2021 Altera a Lei Ordinária n. 1612, de 16 de março de 2020.  

1681/2021 09/04/2021 Altera denominação de ruas do Loteamento Renascer  

1682/2021 09/04/2021 Altera a Lei Ordinária n.º 1336 de 02 de fevereiro de 2015, 

instituindo novo incentivo consubstanciado no transporte de 

agregado graúdo. 

 

1683/2021 20/04/2021 Altera a Lei Ordinária n.º 1342, de 23 de março de 2015, 

instituindo novas possibilidades de custeio de despesas da 

Miss Mercedes em certames de beleza de nível nacional e 

internacional. 

 

1684/2021 20/04/2021 Altera dispositivo da Lei Ordinária n.º 1143, de 05 de abril de 

2012. 

 

1685/2021 04/05/2021 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1686/2021 11/05/2021 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1687/2021 18/05/2021 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1688/2021 19/05/2021 Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para o período de 2022 

a 2025. 

 

1689/2021 19/05/2021 Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias  para o Exercício de 

2022. 

 

1690/2021 25/05/2021 Institui no calendário do Município o “Dia do Orientador 

Social”. 

 

1691/2021 25/05/2021 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial. 

 

1692/2021 25/05/2021 Dispõe sobre a criação do Programa de Recuperação de 

Nascentes denominado “Berço D’água”, cadastramento, 

identificação e preservação. 

 

1693/2021 25/05/2021 Dispõe sobre a instituição do programa “Nota Fiscal 

Premiada”. 

 

1694/2021 02/06/2021 Extingue vagas e coloca em extinção o cargo de auxiliar de 

enfermagem e cria vaga do cargo de técnico de enfermagem. 

 

1695/2021 27/06/2021 Altera a Lei Ordinária n.º 1432, de 15 de março de 2017, 

alterando a forma de repasse de recursos distribuídos entre os 

servidores. 

 

1696/2021 27/06/2021 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1697/2021 27/06/2021 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

suplementar. 

 

1698/2021 03/08/2021 Institui no Município de Mercedes o Programa de Auxílio 

Financeiro para Atletas, Equipes e Competições. 

 

1699/2021 10/08/2021 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial. 

 

1700/2021 17/08/2021 Autoriza a Concessão de premiação em eventos cultuais.  

1701/2021 17/08/2021 Acrescenta Artigo 17-A na Lei Municipal n.º 1003/2010.  

1702/2021 24/082021 Altera a Lei Ordinária n.º 995, de 24 de junho de 2010, 

alterando as atribuições do cargo de técnico em informática. 

 



1703/2021 24/08/2021 Institui o Programa de Arrecadação de Créditos Tributários e 

não Tributários “REFISME 2021”. 

 

1704/2021 24/08/2021 Altera a Lei Ordinária n.º 891, de 13 de agosto de 2009, 

prevendo a concessão de incentivo para Paver. 

 

1705/2021 24/08/2021 Altera a Lei Ordinária n. º 419, de 25 de fevereiro de 2005, 

prevendo a possibilidade de atribuição de jornada de trabalho 

diferenciada ao ocupante de cargo em comissão. 

 

1706/2021 31/08/2021 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial. 

 

1707/2021 21/09/2021 Declara de Utilidade Pública a Associação de Pescadores 

Profissionais de Mercedes. 

 

1708/2021 21/09/2021 Revoga a Lei Ordinária n.º 1677, de 24 de março de 2021. Revoga o Art. 1º  pela Lei 

1723 de 07 de dezembro de 

2021. 

1709/2021 21/09/2021 Revoga a Lei Ordinária n.º 1678, de 24 de março de 2021. Revoga o Art. 1º  pela Lei 

1723 de 07 de dezembro de 

2021. 

1710/2021 28/09/2021 Altera a Lei Ordinária n.º 1458, de  27 de junho de 2017, 

prevendo nova forma de conscientização da população no 

âmbito de campanhas de saúde. 

 

1711/2021 04/10/2021 Altera a Lei Ordinária n.º 1698 de 03 de agosto de 2021, 

alterando a idade mínima para contemplação de benefício e o 

valor do auxílio financeiro. 

 

1712/2021 15/10/2021 Autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura  de  

crédito adicional suplementar. 

 

1713/2021 11/11/2021 Estima a receita e fixa a despesa do município de Mercedes 

para o exercício financeiro de 2022. 

 

1714/2021 17/11/2021 Autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura  de  

crédito adicional suplementar. 

 

1715/2021 23/11/2021 Altera a Lei Ordinária n.º 1249, de 21 de novembro de 2013, 

regulamentando a premiação do concurso anual de 

ornamentação natalina. 

 

1716/2021 23/11/2021 Altera o anexo I da Lei Ordinária n.º 1352, de 18 de junho de 

2015, alterando e incluindo as estratégias  que especifica. 

 

1717/2021 23/11/2021 Autoriza o pagamento de diferenças remuneratórias ao 

servidor que especifica. 

 

1718/2021 23/11/2021 Autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura  de  

crédito adicional suplementar. 

 

1719/2021 30/11/2021 Autoriza o pagamento de diferenças remuneratórias ao 

servidor que especifica. 

 

1720/2021 03/12/2021 Institui no município de Mercedes a “Campanha Educativa de 

Conscientização Contra o Tabagismo e o uso do Narguilé”. 

 

1721/2021 07/12/2021 Autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura  de  

crédito adicional suplementar. 

 

1722/2021 07/12/2021 Autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura  de  

crédito adicional suplementar. 

 

1722/2021 07/12/2021 Revoga o Art. 1º da Lei Ordinária n.º 1708, de 21 de setembro 

de 2021; restabelece a Lei Ordinária n.º 1677 de 24 de março 

de 2021. 

 



1724/2021 07/12/2021 Autoriza o poder Executivo Municipal a firmar convênios e 

conceder isenções fiscais relativas à construção de unidades 

habitacionais vinculadas de interesse social. 

 

1725/2021 07/12/2021 Revoga o Art. 1º da Lei Ordinária n.º 1709, de 21 de setembro 

de 2021; restabelece a Lei Ordinária n.º 1678 de 24 de março 

de 2021. 

 

 

 

 

1726/2022 22/02/2022 Autoriza o Município de Mercedes a receber em doação a área 

de 1.990 m² do loteamento rural n.º 56/B. 

 

1727/2022 22/02/2022 Altera o anexo II da Lei Ordinária  n. º 1.143, de 05 de abril de 

2012. 

 

1728/2022 23/02/2022 Ratifica a segunda alteração e consolidação do contrato de 

consórcio, oriundo do protocolo de intenções do consórcio 

intermunicipal de saúde Costa Oeste do Paraná – CISCOPAR. 

 

1729/2022 03/03/2022 Altera a Lei n.º 805, de 11 de dezembro de 2008. Reduzindo a  

carga horária semanal dos cargos de instrutor música, instrutor 

de dança e arte e de agente cultural; altera nomenclatura, 

atribuições e requisitos para ingressos e formação profissional 

para desenvolvimento na carreira do cargo de auxiliar de 

contabilidade; cria vagas dos cargos de administrador de 

pessoal, contador, psicóloga e operador de máquinas, altera 

requisito para ingresso nos cargos de administrador de pessoal 

e fiscal de tributos; altera atribuições   do cargo de fiscal de 

tributos; cria o cargo de procurador jurídico com carga horária 

de 20 horas semanais. 

 

1730/2022 08/03/2022 Cria vaga do emprego público de Agente Comunitário de Saúde 

e do cargo público de Técnico de Enfermagem. 

 

1731/2022 08/03/2022 Autoriza o pagamento de diferenças remuneratórias ao servidor 

que especifica. 

 

1732/2022 28/03/2022 Altera dispositivos da Lei Ordinária n.º 1.143, de 05 de abril de 

2012. 

 

1733/2022 28/03/2022 Concede revisão geral anual aos servidores públicos do Poder 

Legislativo. 

 

1734/2022 28/03/2022 Dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios do Prefeito, do 

Vice-prefeito e dos Secretários. 

 

 

1735/2022 28/03/2022 Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito 

adicional suplementar. 

 

1736/2022 28/03/2022 Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

revisão geral anual aos servidores públicos, temporários, 

inativos, pensionistas, estagiários e conselheiros tutelares, 

reenquadra o cargo de provimento efetivo de farmacêutico; 

concede reajuste ao cargo de provimento efetivo de procurador 

jurídico 20 h. 

 

1737/2022 29/03/2022 Dispõe sobre a autorização dos subsídios dos vereadores e 

presidente da Câmara Municipal de Mercedes. 

 

1738/2022 05/04/2022 Autoriza a concessão de auxílio financeiros a jurados 

convidados em certames promovidos pelo município de 

Mercedes, a título de ajuda de custos. 

 



1739/2022 05/04/2022 Autoriza o executivo municipal a fornecer lanche para 

pacientes do SUS levados para atendimento fora do município 

de Mercedes. 

 

1740/2022 05/04/2022 Altera a Lei Ordinária n.º 1336, de 02 de fevereiro de 2015, que 

dispõe sobre programa de incentivo produção, denominado 

“Mercedes com desenvolvimento sustentável”, trata a cerca dos 

preços públicos pela utilização de bens serviços públicos. 

 

1741/2022 03/05/2022 Autoriza o pagamento de diferenças remuneratórias ao servidor 

que especifica. 

 

1742/2022 10/05/2022 Autoriza a outorga de concessão de direito real de uso, ou 

concessão de uso, da parte sudoeste do lote rural n.º 138-C. 

 

 

 

1743/2022 24/05/2022 Desafeta bens públicos móveis do município.  

1744/2022 24/05/2022 Altera Lei Ordinária n.º 1437, de 30 de março de 2017, 

modificando a periodicidade mínima da mídia impressa para 

fins de publicação dos atos oficiais. 

 

1745/2022 24/05/2022 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial. 

 

1746/2022 31/05/2022 Altera a Lei Ordinária n.º 1561, de 24 de maio de 2019, 

refixando a função gratificada do coordenador da unidade de 

controle interno. 

 

1747/2022 01/06/2022 Institui “Semana municipal de conscientização e combate à 

violência contra a pessoa idosa”. 

 

1748/2022 01/06/2022 Altera anexo II da Lei n.º 1688, de 19 de maio de 2021.  

1749/2022 21/06/2022 Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional 

especial. 

 

1750/2022 21/06/2022 Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias  para o Exercício de 

2023. 

 

1751/2022 05/07/2022 Altera Lei Ordinária n.º 1549, de 10 de abril de 2019.  

1752/2022 13/07/2022 Autoriza o Poder Executivo firmar Acordo de Cooperação com 

Associações Comunitárias. 

 

1753/2022 18/07/2022 Altera Lei Ordinária n.º 1336, de 02 de fevereiro de 2015.  

1754/2022 19/07/2022 Refixa vencimentos iniciais dos Empregos Públicos de agentes 

comunitários, de endemias e auxiliar de consultório dentário. 

 

1755/2022 26/07/2022 Autoriza o Poder Executivo a firmar acordo de Cooperação com 

Associação de Moradores e amigos da Linha Sanga Três Irmãs. 

 

1756/2022 26/07/2022 Ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios da 

região da AMOP, com a finalidade de criação do CIASOP. 

 

       


