
PREFEITURA DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PAAANÃ GAB!NETE DO PREFEITO 

MENSAGEM Nº 103/2018 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Com a presente Mensagem, encaminhamos Projeto de Lei, visando autorização 

legislativa para criação de nova fonte de recurso, criação de nova ação e abertura de Crédito 

Especial no Orçamento Geral do Município na Secretaria de Assistência Social no valor de R$ 

240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), com recursos de Excesso de Arrecadação advindo 

do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para o Fundo Municipal de Assistência 

Social, referente ao Incentivo à pessoa com deficiência - PcD li, conforme Deliberação nº 

12/2018 - CEAS (veículos adaptados), que será destinado às crianças e adolescentes com 

deficiência, para o aprimoramento das ações, programas, projetos e serviços da rede 

socioassistencial. 

Contando com a aprovação do Projeto de Lei ora apresentado, em regime de 

urgência, antecipamos agradecimentos 

HI 
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PROJETO DE LEI N° .18 l. /2018 

Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no 
exercício de 2018, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e 
quarenta mil reais). 

Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 5.033/2017 e 
alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2018/2021, conforme segue: 

Pro rama Valor R$ 
0023 240.000,00 

Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal a criar ação na Lei nº 5.034/2017 e alterações 
posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercicio de 2018, conforme segue: 

Ação Especificacão Valor R$ 
2.370 Incentivo à Pessoa com deficiência - PcD li 

Deliberação nº 12/2018 - CEAS (veiculas 
adaptados) 240.000,00 

Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal a Criar nova ação, criar nova Fonte de Recurso e 
abrir no Orçamento Geral do Municipio de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Especial por Excesso 
de Arrecadação de Fonte de Recurso Vinculada no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 
reais) na classificação funcional programática abaixo: 

Código Especificacão Valor R$ 
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08 Assistência Social 
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência 
08.243.0023 Assistência a Criança e ao Adolescente 
2.370 Incentivo à Pessoa com deficiência - PcD li 

Deliberação nº 12/2018 - CEAS (veiculas adaptados) 
4.4.90.52 - 929 Equipamentos e Material Permanente 240.000,00 

1 Total 240.000,00 

Art. 4° Para Cobertura do presente Crédito Especial será utilizado os recursos de 
Excesso de Arrecadação de Fonte de Recurso Vinculada, assim especificada: 

Fonte 
929 - Incentivo à Pessoa com Deficiência - PcD li Dei eração nº 012/2018 -
CEAS vefculos ada tados 

Total 
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Valor R$ 
240.000,00 

240.000,00 



rlâm,,o,4/p~~au~~!?âlb//%1tfi~fr 
7 

Estado do Paraná 

ASSESSORIA CONTÁBIL 

Recebi nesta data, na condição de ASSESSORA CONTÁBIL, 

abaixo assinada, conforme estabelece o § 3° do artigo 133-A do Regimento 

Interno do Poder Legislativo Municipal, o Projeto de Lei nº 18.i i~\ÇB. 
' 

Pato Branco, ~3 \ -~olpolfS. 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
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Estado do Paraná 

ASSESSORIA CONTÁBIL 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 181/2018 

Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei nº 181/2018, obter 
autorização Legislativa para abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). 

O Projeto em análise acresce ao orçamento do Município de Pato Branco 
dotações orçamentárias não existentes para o exercício de 2018, dentro da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, recursos referentes ao Incentivo à pessoa com 
deficiência - PcD li, conforme Deliberação nº 12/2018 - CEAS (veículos adaptados), que 
será destinado às crianças e adolescentes com deficiência, para o aprimoramento das 
ações, programas, projetos e serviços da rede sócio assistencial. 

~ 09.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
~ 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
~ 08.243.0023.2.370 Incentivo à Pessoa com deficiência - PcD li Deliberação nº 

12/2018 - CEAS (veiculas adaptados) 
'"'- 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente 
,... Fonte - 929 

A dotação orçamentária acima citada observa a especificações do Plano de 
Contas da Despesa para o Orçamento de 2018 do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, conforme se ~ue: 

4 4 90 52 
EQUIPAMENTOS 

00 00 E MATERIAL 
PERMANENTE 

Despesas com aquisição de aeronaves; aparelhos 
de medição; aparelhos e equipamentos de 
comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios 
médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; 
aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; 
aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; 
coleções e materiais bibliográficos; embarcações, 
equipamentos de manobra e patrulhamento; 
equipamentos de proteção, segurança, socorro e 
sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; 
máquinas, aparelhos e equipamentos de uso 
industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos 
gráficos e equipamentos diversos; máquinas, 
aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, 
ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, 
tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de 
movimentação de carga; mobiliário em geral; obras 
de arte e peças para museu; semoventes; veículos 
diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; 
outros materiais permanentes. 

A Lei nº. 4320/64 nos artigos 40, 41, inciso li ,42 e 43 tratam dos créditos 
adicionais especiais que assim expressam: 

Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou 
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. 

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 
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Estado do Paranú 

li - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária 
específica; " 

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por 
decreto executivo". 

Art. 43 A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de 
recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa. 

§ 1°. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: 
li - os provenientes de excesso de arrecadação. 
§ 3°. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo 

positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a 
realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. 

§ 4°. Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de 
arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. 

Como o crédito se relaciona com o orçamento anual as condições básicas para 
sua abertura é: 

•!• a prévia autorização legislativa e 
•!• a indicação de recursos. 

Conforme indicado à cobertura se dará pela utilização de Excesso de 
Arrecadação da Fonte de Recurso Vinculado não prevista na Lei Orçamentária do 
Exercício de 2018, com base no que disciplina os parágrafos 1°, inciso li e 3° e 4° do 
art.43 da Lei 4320/64, conforme Fonte: 

•!• 929 - Incentivo à Pessoa com Deficiência - PcD li Deliberação nº 012/2018 -
CEAS (veículos adaptados) 

Analisados os artigos 1° e 2° observamos que os mesmos devem encontrar-se 
dentro do que preceitua a matéria para a alteração orçamentária sugerida, uma vez que 
o Executivo deseja compatibilizar o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO de 2018 com a Lei Orçamentária em vigor, observando que as três 
matérias orçamentárias obrigatoriamente devem estar ajustadas entre si. 

O Projeto se encontra apto a seguir seu tramite normal, em conformidade com as 
normas que regem a matéria e com legislação específica no que for pertinente bem 
como com o que preceitua a Lei. 

É o parecer S.M.J. 
Pato Branco, 24 de outubro de 2018. 

are· Regina Zanoelo 
ASS SSORA CONTÁBIL 
CRC-PR Nº 27.823/0-3 
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Estado cio Paraná 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, abaixo assinado, 

conforme estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder 

Legislativo Municipal, o projeto de Oa.~. cu e ..ig~ 1oot8 

Pato Branco, ol \,\ \_ -lú \~o \ R, 

José Gils 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
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Estndo do Paraná 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Parecer ao Projeto de Lei nQ 181/2018 

Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento se reuniram para 
analisar e emitir parecer ao Projeto de Lei nQ 181/2018, de 19 de outubro de 
2018 - Mensagem nQ 103/2018 (Regime de urgência) - Autoriza o Executivo 

Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). 

O Projeto em aná lise acresce ao orçamento do Município de Pato Branco 

dotações orçamentárias não existentes para o exercício de 2018, dentro da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, recursos referentes ao Incentivo à 
pessoa com deficiência - PCD 11, conforme Deliberação nQ 12/2018 - CEAS 

(veículos adaptados), que será destinado às crianças e ado lescentes com ~ J 
deficiência, para o aprimoramento das ações, programas, projetos e serviços~ ~ 
da rede sócio assistencia l. ~ ~ 

Conforme indicado à cobertura se dará pela utilização de Excesso de [ = .. 
Arrecadação da Fonte de Recurso Vinculado não prevista na Lei Orçamentária ~ 
do Exercício de 2018, com base no que disciplina os parágrafos 1 º, inciso li e 3º ~ ! 
e 4º do art.43 da Lei 4320/64. 1- ~ 

~ 7.1 
.~ 

00 

Em relação à proposição em tela, verificando as informações que o ~ · 
referido Projeto de Lei visa estabelecer, não fo i observada nenhuma ~~ 
ilegalidade. Após aná lise, em itimos PARECER FAVORÁVEL, à tramitação do i 
presente ao Projeto de Lei. ~ 

É o parecer, Salvo Maior Juízo. 

Pato Branco, 29 de outubro de 2018. 

Amilt n aranoski M PV 
(Membro) 
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