
MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO 00 PARANÁ GABlNETC 00 PREFEITO 

MENSAGEM Nº 16/2018 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Valemo-nos da presente mensagem para encaminhar Projeto de Lei, visando 

aprovação de Credito Especial no Orçamento Geral do Município no valor de R$ 

122.304,46 (cento e vinte e dois mil trezentos e quatro reais e quarenta e seis 

centavos). 

O presente Projeto de Lei visa à abertura de credito Especial com recursos de 

Superávit Financeiro de Exercício Anterior na Secretaria de Assistência Social. O valor, 

acima citado, será destinado para a aquisição de veiculo Doblô para utilização no 

transporte das famílias participantes das oficinas de qualificação inscritas no CadÚnico 

para Programas Sociais e Programa Bolsa Família e também para equipamentos que 

se fizerem necessários para a manutenção dos referidos Programas 

Contando com a aprovação do Projeto de Lei ora apresentado, 

antecipamos agradecimentos, rogando aos nobres Edis que a matéria seja apreciada 

em regime de urgência, tendo em vista o lapso temporal que o mesmo demanda em 

relação aos procedimentos burocráticos internos que devem ser obedecidos. 

Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
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MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABlNETE DO PREFEITO 

PROJETO DE LEI tJ~ .3:>" I J..Olg 

Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no exercfcio 
de 2018, no valor de R$ 122.304,46 (cento e vinte e dois mil 
trezentos e quatro reais e quarenta e seis centavos} e dá outras 
providências. 

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

Pro rama Valor R$ 
0024 122.304,46 

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

A cão Especificação Valor R$ 
2.084 Componentes para Qualificação da Gestão -

Bolsa Familia IGDPBF 122.304,46 

Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal a abrir no Orçamento Geral do Municfpio de Pato Branco, 
Estado do Paraná, Crédito Especial por Superávit Financeiro de Fonte de Recurso Vinculada no valor de R$ 
122.304,46 (cento e vinte e dois mil trezentos e quatro reais e quarenta e seis centavos} na classificação 
funcional programática abaixo: 

Código Especificação Valor R$ 
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08 Assistência Social 
08.244 Assistência Comunitária 
08.244.0024 Assistência Comunitária 
2.084 Componentes para Qualificação da Gestão - Bolsa 

Familia IGDPBF 
4.4.90.52 - 940 Equipamentos e Material Permanente 118.402,35 
4.4.90.52 - 936 Equipamentos e Material Permanente 3.902, 11 

Subtotal 122.304,46 

l Total 122.304,46 1 

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

Fonte 
936 - COMPONENTE PARA QUALIFICA AO DA GESTAO PBF 
940 - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Familia e 
Cadastro Único - Portaria MOS 113/2015 

Total 

Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 

Valor R$ 
3.902,11 

118.402,35 

122.304,46 



ASSESSORIA CONTÁBIL 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 3512018 

Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei nº 35/2018, obter 
autorização legislativa para abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de 
R$ 122.304,46 (cento e vinte e dois mil, trezentos e quatro reais e quarenta e seis 
centavos). 

O Projeto em análise acresce dotação orçamentária ao orçamento do Município 
para o exercício financeiro de 2018 por Superávit Financeiro do exercício de 2017, 
dentro da Secretaria Municipal Assistência Social e será destinado a aquisição de veículo 
Doblô para utilização no transporte das famílias participantes das oficinas de 
qualificação para famílias inscritas nos Programas Sociais e Bolsa Família e também 
para aquisição de equipamentos que se fizerem necessários para a manutenção dos 
referidos Programas. 

4 09.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
..,. 09.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
.i. 08.244.0024.2.084 - Componentes para Qualificação da Gestão - Bolsa 
oi. Família - IGDPBF 
.;j. 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente - Fonte 940 
-oi. 4.4.90.52 - Equipamen_tos e Material Permanente - Fonte 936 

A dotação orçamentária citada observa as especificações do Plano de Contas 
da Despesa para o Orçamento de 2018 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 
conforme seaue: 

4 4 90 52 OO OO EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 

Despesas com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição: 
aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, 
equipamentos e utensfllos médico, odontológlco, 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 
artlslicos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso 
industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e 
equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utenslllos de 
escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; 
máquinas, tratores e equipamentos agrlcolas, rodoviários e de 
movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e 
peças para museu: semoventes; veiculas diversos; veículos 
ferroviários; veiculas rodoviários; oulros materiais 
permanentes. 

O projeto tem amparo nos artigos 40, 41, inciso li e 42 na Lei nº. 4320/64, que 
trata 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: 
li - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação 
orçamentária específica; 
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Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei 
e abertos por decreto executivo." 

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. 

Para dar cobertura ao crédito aberto, foram utilizados recursos oriundos do 
superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior, com base no que 
disciplina o art.43, § 1° inciso 1 e§ 2º, da Lei nº 4320/64 que assim se reporta: 

"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: 
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 
anterior. 
§ 2° Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo 
financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos 
créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles 
vinculadas. 

A matéria encontra-se em conformidade com a Lei nº. 4.320/64, assim como Ar!. 
167 da Constituição Federal que assim disciplina: 

"Art.167 - São vedados: 
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização 
legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;" 

O superávit financeiro é o resultado apurado da diferença positiva entre Ativo 
Financeiro e o Passivo Financeiro, que são elementos constitutivos do Patrimônio 
Financeiro da entidade, sendo que o superávit financeiro é apurado no Balanço 
Patrimonial, conforme legislação em vigor. 

O artigo. 43, § 1 º, inciso 1 da Lei nº 4320/64 preceitua a comprovação do 
superávit através do Balanço Patrimonial. 

Neste caso o documento anexado para comprovar o saldo existente, foi o 
Relatório da Execução Orçamentária - Balancete Financeiro por Fonte de Recurso, 
relativo ao ano de 2017, enviado pela contadoria da prefeitura municipal, como pode 
ser observado anexo, relacionado à fonte descrita abaixo que possuem saldo para tal 
crédito: 

-lo 936 - Componente Para Qualifica da Gestão ( PBF) 
-i. 940 - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa 

Família e Cadastro Único - Portaria MOS 11312015 
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·~ • ~~~~~/?~~U/#Ct')/{Ft-' 
Estado <lo Parauá 

Os artigos 1° e 2° autorizam o Executivo a adequar as alterações promovidas 
pelo artigo 3°, ao Anexo 1 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual 
para o exercício 2018 estando em conformidade com o que preceitua a legislação 
sobre a matéria, uma vez que as três matérias orçamentárias devem estar compatíveis 
entre si. 

O Projeto encontra-se apto a seguir seu tramite normal, em conformidade com 
as normas e com legislação que o regem. 

É o parecer S.M.J. 
Pato Branco, 3 de fevereiro de 2018. 

egina Zanoelo 
SS SSORA CONTÁBIL 

CRC-PR Nº 27.823/0-3 
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Unidade Gestora :CONSOLIDADO 

Fonte Recurso : 936 ·COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (PBF) 

1 RECEITAS 

ORÇAMENTÁRIA 

RECEITAS CORRENTES 

RECEITA TRIBUTÁRIA 

Totais ................. . 

EXTRAORÇAMENTÁRIA 

Contas a Pagar 

Interferências Financeiras Recebidas (Ingressos) 

Saldo Anterior(Contábil) 

Total 

Saldo Financeiro Anterior 

Diferença do Saldo da Fonte 

~ 

Prefeitura Municipal de Pato Branco 

Relatório da Execução Orçamentária 

Balancete Financeiro por Fonte de Recurso 

Exercício de 2017 

' 1: 

ORÇAMENTÁRIA 

DESPESAS CORRENTES· Empenhada Líciuida 

;Totais ................. . 

EXTRAORÇAMENTÁRIA 

Contas a Pagar 

Restos a Pagar 

'l'IESPES/ls' 

Interferências Financeiras Concedidas (Egressos) 

3.902,11 ISaldo Atual 

3.902,11 ITotal 

3.902,ll ISa!do Financeiro Atual 

Diferença do Saldo da Fonte 

,' 

Página: 1de1 

23/02/2018 13:52 

1 

3.902,11 

3,902,11 

3.902,11 

~
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Unidade Gestora :CONSOUDAOO 

Prefeitura Municipal de Pato Branco 

Relatório da Execução Orçamentária 

Balancete Financeiro por Fonte de Recurso 

Exercício de 2017 

Fonte Recurso: 940 - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico - Portaria MOS 11 

Página: 1de1 

23/02/2018 13:55 

1 RECEITAS 1 " r ·oesiifsAs: : :. ' 1 
ORÇAMENTÁRIA 

RECEITAS CORRENTES 

RECEITA PATRIMONIAL 

TRANSFER~NCIAS CORRENTES 

RECEITAS DE CAPITAL 

Totais ................. . 

EXTRAORÇAMENTÁRIA 

Contas a Pagar 

9.037,34 

186.419,85 

97.501,72 

195.457,19 

ORÇAMENTÁRIA 

DESPESAS CORRENTES - Empenhada Líquida 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

195.457,19 ITotais ................. . 

EXTRAORÇAMENTÁRIA 

Contas a Pagar 

Restos a Pagar 

85.099,55 85.099,55 

12.402,17 12.402,17 

97.501,72 

87.281,00 

Interferências Financeiras Receb'1das (Ingressos) llnterferências Financeiras Concedidas {Egressos) 

Saldo Anterior(Contábil) 

Total 

Saldo Financeiro Anterior 

Diferença do Saldo da Fonte 

~ 

97.501,72 I 87.281,00 

118.402,35 ISaldo Atual 

411.361,26 ITotal 

118.402,351sa!do Financeiro Atual 

Diferença do Saldo da Fonte 

226.578,54 

411.361,26 

226.578,54 



1 . • ~~~dtY!?ah9l~ Estndo do Paraná 

ASSESSORIA CONTÁBIL 

Recebi nesta data, na condição de ASSESSORA CONTÁBIL, 
' abaixo assinada, conforme estabelece o § 3° do artigo 133-A do Regimento 

1 nterno do Poder Legislativo Municipal, o _\l._,L"'"J)....._..@__.3.,.;So...y..\r.,.:.oi......,,S,,_.'--------

Pato Branco, a 1 1 oz.. l zo\S<. · 

A sessora Contábil 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: leglslativo@camarapatobranco.com.br 



l.i,f.' ~líl! ·~ 

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 &,i , ~e 3S\?<01R. 
j 

Pato Branco, f), h l,oz l W 1'8. · 

José Gilson 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Palo Branco- Paraná 
site: www.camarapalobranco.com.br- e-mail: legislaUvo@camarapalobranco.com.br 
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Excelentíssimo Senhor 
Joecir Bernardi 

Eslado dô Par~ll!\ · 

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

Requer seja oficiado Secretaria de Assistencia Social \ 
solicitando se já foi realizado processo licitatório para a compra de um veículo para ' 
utilização no transporte das familias participantes das oficinas de qualificação refrente 
projeto 35/2018 e da outras providencias. 

O vereador infra-assinado, MARCO ANTONIO AUGUSTO POZZA - PSD, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, REQUER seja oficiado a Secretaria de 
Assistencia Social solicitando o processo licitatório para a compra de um veiculo, 
especificamnte um Doblô ?, e quantos veículos adaptados possui a secretaria ? para 
utilização no transporte das familias participantes das oficinas de qualificação insciritas 
na CAD-UNICO para programas sacias e Programa Bolsa Familia. 

Nestes termos, pedem deferimento. 

Pato Branco, 08 de março de 2018. 

ZA-PSD 

Rua Arariboia, 491 - Centro - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 Pato Branco 
Paranáe-mail: legislatlvo@can1arapatobranco.com.br- site: www.camarapalobranco.com.br 
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~A~:1•' MUNICÍPIO DE 

~·~PATO BRANCO 
~ Secretaria de Assistência Social 

'.fJ. 

Oficio nº 041118 Pato Branco (PR) em 27/03/2018. ~; 
g~ 
\:(, . ., 
!. "' 

Excelentísslmo Senhor Presidente, !>. 
Ei 
~ 

Atendendo ao contido no ofício nº 102/2018 - DL, de 13 de março de 2018, do Vereadg 
t:: 

Marco Antonio Augusto Pozza - PSD, solicitando o envio a esta Casa de Leis da cópia dô 
processo licitatório que tem por objeto aquisição de um veiculo, especificamente um Dobiõ, 

informamos que encaminhamos o Termo de Referência, cópia anexa, ao Setor de Licitações 

para a viabilização do processo licitatório, objetivando a aquisição de: 01 (um) veículo O Km, 

com capacidade para 15 passageiros, em atendimento ao Programa Bolsa Familia e do 

Cadastro Único; 04 (quatro) velculos O Km, com capacidade para 07 passageiros, sendo: 01 

(um) em atendimento ao Programa Resgate Social; 01 (um) em atendimento à unidade de 

convivência Centro Dia Genoefa Viganó; 01 (um) em atendimento às unidades de acolhimento 

Casa Abrigo e Centro de Promoção Humana Infanta Juvenil e 01 (um) em atendimento ao 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS; mais 02 (dois) veículos O 

Km, com capacidade para 05 lugares, sendo: 01 (um) em atendimento ao CRAS Paulina 

Bonalume Andreatta e outro em atendimento às unidades de acolhimento Casa Abrigo 

Esperança e Centro de Promoção Humana Infanta Juvenil, conforme as deliberações que foram 

aprovadas pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal de 

Assistência Social. 

No caso dos veiculas elencados acima, pretendemos realizar a aquisição do modelo 

Doblô ou similar, que serão utilizados na execução dos serviços socioassistenciais descritos, 

atendendo especilicamente as deliberações advindas do Governo do Estado do Paraná, 

submetendo-se à aprovação pelos respectivos Conselhos Municipais. 

Ressaltamos que no descritivo do item verificamos se possui sempre no mlnimo três 

marcas capazes de atender, caso contrário não pode ser licitado. 

Quanto aos veiculas adaptados que existem nesta Secretaria, para utilização no 

transporte das familias participantes das oficinas de qualificação inscritas no CAD-ÚNICO para 

Rua Teófilo Auguslo Loiola, 264 - Bafrfo Sambugaro CEP; 85.502·480- Fone: (046) 3225·5544 - Email: admsocial@palobranco.pr.gov.br 
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--~'!v~Nif MUNICÍPIO DE 

tli PATO BRANCO 
~ Secretaria de Assistência Social 

Programas Sociais e Programa Bolsa Familia, Informamos que há a Deliberação do Conselho 

Estadual da Criança e do Adolescente - CEDCA em trâmite que dispõe da aquisição de um 

veiculo adaptado para crianças e adolescentes com deficiência que participam das oficinas do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vlnculos, serviço este que tem como foco também 

as famílias integrantes do Cadúnico e Programa Bolsa Familia. 

Atenciosamente, 

Anne Cristi~a Silva 
Secretária de Assistência Social 

Excelentlssimo Senhor Joeclr Bernardi 
Presidente da Câmara Municipal 
Palo Branco - Paraná 

Rua TeóliloAuguslo Lolola, 264 - Baltro SambugatoCEP: 85.502·400 - Fone: (046) 3225·5544 - EmaU·.admsoc~al@palobraneo.pr.gov.br 
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GABINETE DO VEREADOR MARCO ANTONIO AUGUSTO POZZA 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER: Projeto de Lei n 35/2018, que Autoriza o Executivo Municipal a abrir 
Crédito Especial no exercicio, no valm· de R$122.304,46 ( cento e vinte e dois mil e 
tt·ezentos e quatrn reais e quarenta e seis centavos). 

Súmula- Projeto de Lei n 35/2018,) que Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial no exercido. no valor de R$ l 22.304,46 (cento e vinte e dois mil e trezentos :;• 
e quatro reais e quarenta e seis centavos).. ;} 

8 
[--' 

o 

Refere-se ao Projeto de Lei 35/2018 que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito ~ 
especial no exercicio de 2018 no valor de R$122.304,46 (Cento e vinte e dois mil trezentos e 
quatro reais e quarenta e seis centavos) com recursos de superávit financeiro de exercido 
anterior, junto a Secretaria de Assistência Social. Valor acima citado, será destinado para i 
aquisisção de veículo DOBLO para a utilização no transporte das familias paiticipantes das 
oficinas de qualificação inscritas no CADUNICO para programas Sociais e Programa Bolsa 
Familia. 

APÓS Analise entendemos que o projeto encontra-se apto a seguir seu 
tramite normal, em conformidade com as normas e com a legislação que o regem, 
emitimos o PARECER FAVORAVEL a aprovação da referida matéria. 

Pato Branco, 04 de abril de 2018. 
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