
MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 

MENSAGEM Nº 26/2018 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores. 

Valemo-nos da presente mensagem, para encaminhar a esta Colenda 

Casa de Leis, Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a efetuar a abertura 

de crédito ESPECIAL no orçamento do Município de Pato Branco, Estado do 

Paraná, para o exercício de 2018, no valor de R$ 31.025,84 (trinta e um mil vinte 

e cinco reais e oitenta e quatro centavos). 

Tal solicitação é referente ao Termo de Adesão que institui o incentivo 

financeiro de investimento para a aquisição de equipamentos para as Unidades 

de Atenção Primária, do Programa de Qualificação da Atenção Primária -

APSUS, na modalidade fundo a fundo. Esse Repasse de Recurso esta 

regulamentado pela Resolução do Secretario de Estado da Saúde do Paraná nº 

604/2015. 

Tendo em vista o lapso temporal que o mesmo demanda em relação aos 

procedimentos burocráticos internos e a necessidade de tais equipamentos para 

complementar a estruturação da Unidade de Saúde do Bairro Fraron e iniciar 

atendimento a população, onde serão atendidos aproximadamente seis mil e 

quinhentos habitantes nesta Unidade, contando com a aprovação do Projeto de 

Lei ora apresentado, e antecipamos agradecime 
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MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO 00 PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO 

PROJETO DE LEI ~~ Y:5 f '2.D I 2 

Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no 
exerclcio de 2018, no valor de R$ 31.025,84 (trinta e um mil 
vinte e cinco reais e oitenta e quatro 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 período 2018/2021, conforme segue: 

Pro rama Valor R$ 
0043 31.025,84 

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 exerclcio de 2018, conforme segue: 

Ação Especificação Valor R$ 
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção 31.025,84 

estratéçiica saúde da família - ESF 

Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal a abrir no Orçamento Geral do Município de Pato 
Branco, Estado do Paraná, um Crédito Especial por Superávit Financeiro de Fonte de Recurso Vinculada 
no valor de R$ 31.025,84 (trinta e um mil vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) na classificação 
funcional programática abaixo: 

Código Especificação Valor R$ 

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 Saúde 
10.301 Atencão Básica 
10.301.0043 Manutenção da Saúde 
2.252 Reformulação, ampliação e manutenção estratégica 

saúde da família - ESF 
4.4.90.52 - 500 Equipamento e Materiais Permanente 31.025,84 

Total 1 31.025,84 

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

Fonte 
500 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde 
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Total 

Valor R$ 
31.025,84 

31 .025,84 
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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 ?ln<:> 4S j.a.o LR· 

Pato Branco, lfJb{a3 /WI~· 

egina Zanoelo 

Asse sora Contábil 

Rua Araribóia, 491 -Fone: (46) 3272-1500-85501-262-Palo Branco-Paraná 
sile: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@ca1narapalobranco.com.br 
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Estado do Pa11111á 

ASSESSORIA CONTÁBIL 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 4512018 

Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei nº 45/2018, obter autorização 
legislativa para abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 31.025,84 (trinta e 
um mil, vinte e cinco reais e oitenta e quatro 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 de Saúde, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as 
Unidades de Atenção Primária, do Programa de Qualificação da Atenção Primária - APSUS, na 
modalidade fundo a fundo, ais equipamentos para complementar a estruturação da Unidade de 
Saúde do Bairro Fraron e iniciar atendimento á população. 

"° 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
"° 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE "° 10.301.0043.2.252 Reformulação, ampliação e manutenção estratégica saúde da 

familia - ESF 
"° 4.4.90.52 - Equipamento e Materiais Permanente 
,j. Fonte - 500 

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: 

Despesas com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e 
equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensfllos médico, 
odontológico, laboratorial e hospllalar; aparelhos e equipamentos para esporte 
e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e 
materiais bibliográficos: embarcações, equipamentos de manobra e 

EQUIPAMENTOS patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e 
4 4 90 52 00 00 E MATERIAL sobrevivência; lnslrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e 

PERMANENTE equipamentos de uso induslrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos 
e equipamentos diversos: máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; 
máquinas, ferramentas e utensflios 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; 
vefculos ferroviários; veículos rodoviários; outros 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 do/adas na Lei de Orçamento. 
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 
li - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja do/ação 
orçamentária especffica; 
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. 
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Estado do Paraná 

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 º 
inciso 1 e § 2°, da Lei nº 4320/64 que assim se reporta: 

"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e espec1a1s depende da 
existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e serà 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 Art. 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 às fontes descritas abaixo que possuem saldo para tal crédito: 

.i. 500 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde 

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, 9 de março de 2018. 

arei Regina Zanoelo 
ASS SORA CONTÁBIL 
CRC-PR Nº 27.823/0-3 
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Unidade Gestora :CONSOLIDADO 

Prefeitura Municipal de Pato Branco 

Relatório da Execução Orçamentária 

Balancete Financeiro por Fonte de Recurso 

Exercício de 2017 

Fonte Recurso: SOO· Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde. Portaria n9 204-GM, de 2007 

f RECEITAS . 

ORÇAMENTÁRIA 

RECEITAS CORRENTES 

RECEITA PATRIMONIAL 53.505,62 

RECEITAS DE C..0.PITAL 

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

EXTRAORÇAMENTÁRIA 

Contas a Pagar 213.585,16 

53.505,62 

ORÇAMENTÁRIA 

DESPESAS CORRENTES· Empenhada Líquida 

DESPESAS DE C..0.PITAL 

INVESTJMENTOS 

53.505,62 ITotais ................. . 

EXTRAORÇAMENTÁRIA 

Contas a Pagar 

Restos a Pagar 

: DESPE5'is• 

Interferências Financeiras Recebidas (Ingressos) Jlnterferências Financeiras Concedidas (Egressos) 

213.585,16 

213.585,16 

184.301,97 

Página: 1 de 1 

09/03/2018 10:51 

1 

213.585,16 

213.585,16 

213.585,16 I 397.887,13 

Saldo Anterior(Contábil) 

Total 

Saldo Financeiro Anterior 

Diferença do Saldo da Fonte 

~ 

1.094.401,21 ISaldo Atual 

1.361.491,99 ITotal 

1.094.401,21 ISaldo Financeiro Atual 

Diferença do Saldo da Fonte 

750.019,70 

1.361.491,99 

750.019,70 
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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 cfo \ u.'!? L\6\):olg-

Pato Branco, di \00 \m,g-

Pr sidente 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco- Paraná 
site: www.camarapalobranco.com.br- e-mail: legislalivo@camarapatobranco.com.br 
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COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Parecer ao Projeto de Lei n!! 45/2018 

Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento se reuniram para 
analisar e emitir parecer ao Projeto de Lei n!! 45/2018, de 1!! de março de 
2018 - Mensagem n!! 26/2018 - Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 31.025,84 (trinta e um mil, vinte 
e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e dá outras providências. 

O Projeto é da Secretaria Municipal de Saúde referente ao Termo de 
Adesão que institui o incentivo financeiro de investimento para a aquisição de 
equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, do Programa de 

-n 

Qualificação da Atenção Primária - APSUS, na modalidade fundo a fundo. Ess~ 
Repasse de Recurso esta regulamentado pela Resolução do Secretário dJ, 

o 
Estado da Saúde do Paraná n!! 604/2015. !ii' 

Em relação à proposição em tela, verificando as informações que oi, 
referido Projeto de Lei visa estabelecer, não foi observada nenhuma 

' 1 
ilegalidade. Após análise, emitimos PARECER FAVORAVEL, à tramitação do~ 
presente ao Projeto de Lei. , ~, 

É o parecer, Salvo Maior Juízo. 
Pato Branco, 14 de março de 2018. 

son Feito a 
sidente) 
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