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MENSAGEM Nº 25/2018 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 
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Valemo-nos da presente mensagem para encaminhar Projeto de Lei, visando a aprovação da ~ 
criação de Novas Ações, abertura de novas Fontes de Recurso e a abertura de Credito Especial no 't 
Orçamento Geral do Município no valor de R$ 824.953,52 (oitocentos e vinte e quatro mil novecentos e l:'i 
cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos). § 
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O presente Projeto de Lei visa à abertura de credito Especial com recursos de Excesso de ''"' 
Arrecadação na Secretaria de Assistência Social. Do valor total acima citado, o valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais) será destinado para o Lar dos Idosos, onde a meta é o atendimento de 40 idosos 
acolhidos pela entidade e o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) será destinado para a Missão Vida 
Nova, onde a meta é o atendimento de 60 acolhidos na entidade, ambos em Materiais de consumos para 
as entidades citadas. 

O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) será destinado para a aquisição de um veiculo 
que será utilizado para atender as famílias atendidas no Projeto Família em Foco do CRAS do Bairro 
São João. Onde a meta é o atendimento de 1.000 (um mil) famílias abrangendo as duas unidades do 
CRAS. Sendo que o valor complementar será de contrapartida do Município, conforme Convenio 
01/2017 - SIT 35494. 

O valor de R$ 85.091,52 (oitenta e cinco mil noventa e um reais e cinquenta e dois centavos) 
será destinado para a aquisição de um veiculo SPIN e também aquisição de armários para o CREAS, 
para o atendimento de 22 adolescentes d sexo masculino e 02 do sexo feminino em cumprimento de 
medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e 25 adolescentes do sexo masculino e 03 adolescente 
do sexo feminino em Prestação de Serviços a Comunidade. 

O valor de R$ 7.272,00 (sete mil duzentos e setenta e dois reais) será destinado para a 
aquisição de materiais educativos, livros e testes psicológico para 20 crianças e adolescentes e suas 
famílias no atendimento a crianças e adolescentes vitimas de violência, o recurso é proveniente de 
repasse do Governo Estadual. 

O valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) será destinado para a aquisição de um 
veiculo Doblô e um veículo utilitário que será utilizado no atendimento de 20 crianças e adolescentes do 
Programa Crescer em Familia, o recurso é proveniente de repasse do Governo Estadual. 

O valor de R$ 62.590,00 (sessenta e dois mil quinhentos e noventa reais) será destinado para 
a aquisição de Poltronas e televisor de 55' - (CINECRAS) para as crianças e adolescentes atendidas. 
Onde a meta é atender 75 crianças de até 06 anos; 75 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos e 75 
adolescentes de 16 e 17 anos, recurso esse repassado do Governo Estadual. 

E o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) será destinado para cursos de Montagem e 
Manutenção de Computadores (20 adolescentes) e Curso de Padeiro e confeiteiro (20 adolescentes), 
recurso este, do Governo Estadual. 

Contando com a aprovação do Projeto de Lei ora apresentado, em regime de urgência, 
antecipamos agradecimentos 
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Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no exercício 
de 2018, no valor de R$ 824.953,52 (oitocentos e vinte e quatro mil 
novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos} e 
dá outras providências. 

Art. 1º 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: 

Programa Especificação Valor R$ 
0022 Assistência Social 450.000 00 
0023 Assistência a Criança e ao Adolescente 374.953,52 

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 exercício de 2018, conforme segue: 

Ação Especificação Valor R$ 
2.344 FNAS - Emenda Parlamentar - Missão Vida 

Nova 100.000,00 
2.345 FNAS - Emenda Parlamentar - Lar dos 

Idosos São Vicente de Paula 300.000,00 
2.346 FNAS - Emenda Parlamentar - Famílias em 

Foco - CRAS 50.000,00 
2.349 Liberdade Cidadã - FIA Estadual 85.091 52 
2.350 Fortalecimento do Atendimento das Crianças 

e Adolescentes Vitimas de Violência - CREAS 7.272,00 
2.351 Crescer em Familia - FIA Estadual 120.000,00 
2.352 Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vinculas - FIA Estadual 62.590,00 
2.353 Programa de Qualificação Profissional - FIA 

Estadual 100.000,00 

Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal a abrir novas Fontes de Recurso, criar Novas Ações e a 
abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Especial por Excesso de 
Arrecadação de Fonte de Recurso Vinculada no valor de R$ 824.953,52 (oitocentos e vinte e quatro mil 
novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos) na classificação funcional programática abaixo: 

Código 
09 
09.02 

08 
08.243 
08.243.0023 
2.349 
4.4.90.52 - 914 

2.350 

3.3.90.30 - 915 

2.351 
4.4.90.52 - 916 

2.352 

Especificação 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA 
ADOLESCENTE 
Assistência Social 
Assistência a Criança e ao Adolescente 
Assistência a Criança e ao Adolescente 
Liberdade Cidadã - FIA Estadual 
Equipamentos e Material Permanente 

Fortalecimento do Atendimento das Crianças 
Adolescentes Vitimas de Violência - CREAS 
Material de Consumo 

Crescer em Família - FIA Estadual 
E ui amentos e Material Permanente 

Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Br co • araná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pqgov.br 

Valor R$ 

E 

85.091,52 

e 

7.272,00 

120.000,00 
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- FIA Estadual 
3.3.90.30- 917 Material de Consumo 12.590,00 
4.4.90.52 - 917 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 

Subtotal 62.590,00 

2.353 
3.3.90.39 - 921 100.000,00 

Código Especificação Valor R$ 
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08 Assistência Social 
08.244 Assistência Comunitária 
08.244.0022 Assistência Social 
2.344 FNAS - Emenda Parlamentar - Missão Vida Nova 
3.3.90.30 - 920 Material de Consumo 100.000,00 

2.345 FNAS - Emenda Parlamentar - Lar dos Idosos São 
Vicente de Paula 

3.3.90.30- 919 Material de Consumo 300.000,00 

2.346 FNAS - Emenda Parlamentar - Familias em Foco -
CRAS 

4.4.90.52 - 918 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 

1 Total 824.953,52 

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

Fonte 
914 - Liberdade Cidadã - FIA Estadual - Aquisição de veículo SPIN e armários 
para o CREAS, R$ 85.091,52. 
915 - Fortalecimento do Atendimento das Crianças e Adolescentes vítimas de 
VIOLÊNCIA - CREAS - Material de Consumo R$ 7.272,00 - FIA ESTADUAL 
916 - Crescer em Família - Equipamento e material permanente R$ 120.000,00 ( 
dois veiculos:DOBLÔ e utilitário}. - FIA ESTADUAL 
917 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Equipamento e 
Material Permanente R$ 50.000,00 e Material Consumo R$ 12.590,00 - FIA 
ESTADUAL 
918 - Projeto "FAMILIAS EM FOCO" Convênio 012/2017 com Secretaria 
Estado da Família e Desenvolvimento Soclal. NUM SIT 35494 
919 - FNAS ·Emenda Parlamentar - Lar dos Idosos São Vicente de Paula 
920 - FNAS - Emenda Parlamentar - Missão Vida Nova 
921 - Proaramação de Qualificação Profissional - FIA Estadual 

Total 

blicação. 
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de 

Valor R$ 
85.091,52 

7.272,00 

120.000,00 

62.590,00 

50.000,00 

300.000,00 
100.000,00 
100.000,00 

824.953,52 
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Estado do Parnnã 

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 2l 11~ yy/w1R. 
' 

Pato Branco, Ob (ru ( Wrg · 

~af?127 
í'êriãr:tegina Zanoelo 

Assessora Contábil 

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

ASSESSORIA CONTÁBIL 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 44/2018 

Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei nº 44/2018, obter 
autorização Legislativa para abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 
824.953,52 (oitocentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e 
cinquenta e dois centavos). 

O Projeto em análise acresce ao orçamento do Município de Pato Branco dotação 
orçamentária não existente para o exercício de 2018, dentro da Secretaria Municipal de 
Assistência Social objetivando atender os Fundos Municipais da Criança e do 
Adolescente assim como o Fundo Municipal de Assistência Social, para aquisição de um 
veículo SPIN e também aquisição de armários na ação Liberdade Cidadã - FIA 
Estadual, na aquisição de materiais educativos, livros e testes psicológico em ações 
para Fortalecimento do Atendimento das Crianças Adolescentes Vítimas de Violência -
CREAS, na aquisição de um veículo Doblô na ação Crescer em Família - FIA Estadual, 
na aquisição de materiais e equipamentos destinados a aquisição de Poltronas e 
televisor de 55' - (CINECRAS), em despesas com outros serviços destinado para cursos 
de Montagem e Manutenção de Computadores, além de materiais de consumo e 
equipamentos para FNAS - Emenda Parlamentar - Missão Vida Nova, Lar dos Idosos 
São Vicente de Paula e Famílias em Foco - CRAS 

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 segue-

Despesas com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel aulomolivo; 
lubrificantes automotivos; combuslivel e lubrificantes de aviação; gás 
engarrafado; outros combustfvels e lubrificantes; material biológico, 
farmacológlco e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos 
para animais; material de coudelaria ou de uso zootécnlco: sementes e mudas 
de plantas; gêneros de alimenlação; material de conslrução para reparos em 
Imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, 
segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente: material de cama 

3 3 90 30 00 00 
MATERIAL DE e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização: material gráfico e de 
CONSUMO processamento de dados: aquisição de disquete; material para esportes e 

diversões: material para fotografia e filmagem; material para Instalação elélrica 
e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material 
odontológico, hospitalar e ambulatorial; material qufmico; material para 
telecomunicações: vestuário, uniformes, fardamento, tecidos e aviamentos; 
malerial de acondicionamento e embalagem; suprimento de proteção ao vôo; 
suprimento de aviação; sobressalentes de máquinas e motores de navios e 
esquadra: explosivos e munições; bandeiras, nãmulas e lnsignias e outros 
materiais de uso não-duradouro. 

3 3 90 39 00 00 

Rua Ararigbóla. 491 

OUTROS 
SERVIÇOS 
TERCEIROS 
PESSOA 
JURÍDICA 

Despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para 
órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos: tariías de 
energia elétrica, gás, água e esgoto: serviços de comunicação {telefone, telex, 
correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de 

DE condomfnlo e tributos à conta do locatário; quando previstos no contrato de 
locação): locação de equipamentos e materiais permanentes; conservação e 

~ adaptação de bens Imóveis; seguros em geral {exceto os decorrentes de 
obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, 
impressão, encadernação e emolduramento: serviços funerários; despesas 
com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale transporte: vale
refeição; auxilio-creche {exclusive a indenização a servidor): software; 
habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e oulros congêneres. 

Fone: (46) 3272·1500 / 3272·1549 85.501-262 Pato Branco Paraná 
e-ma_il: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br ~ 
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EQUIPAMENTOS 
4 90 52 00 00 MATERIAL 

PERMANENTE 

Estudo do Paraná 

Despesas com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e 
equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamenlos e utensílios 
médico, odonlológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos 
para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; 
coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra 

E e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e 
sobrevivência; inslrumentos musicais e arlfsllcos; máquinas, aparelhos e 
equipamentos de uso Industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos 
gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensfllos de 
escritório; máquinas, ferramentas e utensllios de oficina: mâquinas, tratores e 
equipamentos agricolas, rodoviários e de movimentação de carga; moblliário 
em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; vefculos diversos; 
vefculos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais oermanentes. 

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

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

Arl. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 
li - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja 

dotação orçamentária específica; " 

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

Arl. 43 A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da 
existência de recursos disponíveis para ocorrerá 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 
exercicio. 

§ 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 Fontes: 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br 
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~ 914 ·Liberdade Cidadã· FIA Estadual; 
./ilo 915 • Fortalecimento do Atendimento das Crianças e Adolescentes 

vítimas de VIOLÊNCIA • CREAS • FIA ESTADUAL; 
4. 916 ·Crescer em Família· FIA ESTADUAL; 
4. 917 • Serviço de Convivência e Forlalecimento de Vínculos • FIA 

ESTADUAL; 
4 918 ·Projeto "FAMILIAS EM FOCO" Convênio 01212017 com Secretaria 

Estado da Família e Desenvolvimento Social. NUM SIT 35494; 
.. 919 • FNAS ·Emenda Parlamentar· Lar dos Idosos São Vicente de Paula; 
4. 920 • FNAS • Emenda Parlamentar· Missão Vida Nova e 
4. 921 • Programação de Qualificação Profissional· FIA Estadual. 

Os artigos 1º e 2° encontram-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 encontra-se 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, 9 de março de 2018. 

Rua Ararigbóla. 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262 Pato Branco Paraná 
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Estado do 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 Q&; 11., yu l J:. oi!?,-
' 

Pato Branco, _ _,0""'9_._.\"""o"".3 ... \~7 ... 0'-'1..,.€.._· _________ _ 

José Gilson 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 -85501-262 - Pato Branco- Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislalivo@camarapatobranco.com.br 
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Gabinete do Vereador Gilson Feitosa 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 44/2018 

Autor: Executivo Municipal 
Relator: José Gilson Feitosa da Silva- PT 
Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de 2018, 
no valor de R$ 824.953,52 (oitocentos e vinte e quatro mil novecentos e cinquenta e 
três reais com cinquenta e dois centavos). 

RELATÓRIO 
O projeto em questão, de autoria do Executivo Municipal, visa abrir Crédito. 

Especial no exercido de 2018, no valor de R$ 824.953,52 (oitocentos e vinte e quatro 
mil novecentos e cinquenta e três reais com cinquenta e dois centavos). 

ANÁLISE 
O Projeto em análise visa abrir Crédito Especial com recursos de Excesso de 

arrecadação na Secretaria de Assistência Social. Do total do valor, R$300.000,00 será 
destinado ao Lar dos Idosos, R$ 100.000,00 a Missão Vida Nova, R$ 50.000,00 
aquisição de veículo para o Projeto Família em Foco do CRAS, R$ 85.091,52 
aquisição de veículo e armários para o CREAS, R$ 7.272,00 aquisição de materiais 
educativos para crianças e adolescentes vítimas de violência, R$ 120.000,00 
aquisição de veiculo ao Programa Crescer em família, R$ 62.590,00 aquisição de 
poltronas e televisor 55' e R$ 100.000,00 para cursos de montagem e manutenção de 
computadores e curso de padeiro e confeiteiro. 

Vale salientar que segundo o Parecer Contábil, a matéria se encontra em 
conformidade com a Lei 4.320/64, portanto, apto a seguir seu trâmite normal. 

VOTO DO RELATOR 
Após análise do projeto, compreende-se que o mesmo encontra-se apto a 

seguir seu trâmite normal, optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL à sua 
aprovação por esta Casa de Leis. 

É o nosso parecer, SMJ. 
Pato Branco, 14 de março de 2018. 

José Gils 

Rua Arariboia, 491 Fone: (46) 3272-1500 85501-262 Palo Branco Paraná 
e-1nail: leglslativo@camarapatobranco.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br 




