
MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 

MENSAGEM Nº 39/2018 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Encaminhamos aos nobres legisladores o incluso Projeto de Lei, visando 

autorização legislativa para abertura de Crédito Especial no Orçamento Geral do 

Município no valor de R$ 3.915,66 (três mil novecentos e quinze reais e sessenta e seis 

centavos), com recursos de Superávit Financeiro de Exercício Anterior, junto a 

Secretaria Municipal de Engenharia e Obras, referente à devolução do saldo do 

Convênio nº 088/2016 - SEDU - SIT 29660, que tem como o objetivo a Execução de 

Infra Estrutura urbana. 

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

regime de urgência, antecipamos agradecimentos 
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PROJETO DE LEI tJQ ~l/;iOft 

Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no 
exercfcio de 2018, no valor de R$ 3.915,66 (três mil novecentos 
e quinze reais e sessenta e seis centavos). 

Art. 1º 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$ 
0019 3.915,66 

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 Especificacão Valor R$ 
1.001 Pavimentação e Conservação de vias 

urbanas, interligação de bairros 3.915,66 

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$ 3.290,51 (três mil duzentos e noventa reais e cinquenta e um centavos) na classificação 
funcional programática abaixo: 

Código Especificação Valor R$ 
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, 

OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
15 Urbanismo 
15.451 Infraestrutura Urbana 
15.451 .0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
1.001 Pavimentação e Conservação de vias urbanas, 

interlioacão de bairros 
3.3.90.93 - 904 Indenizações Restituições 3.915,66 

1 Total 3.915,66 

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

Fonte Valor R$ 
904 - Conv. Execução de Infra Estrutura Urb 
SEDU 3.915,66 

Total 3.915 66 

Art. 5° Esta Lei entrará em 
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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 . 'fl tni1':; · 

Pato Branco, _.J..."'"'3,l,(~J~1.\+/1Ã~r."~, ""1g,__. __ _ 

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

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 7112018 

Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei nº 71/2018, obter 
autorização legislativa para abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de 
R$ 3.915,66 (três mil novecentos e quinze rea is e sessenta e seis centavos). 

O Projeto em análise acresce dotação orçamentária ao orçamento do Município 
para o exeré:ício financeiro de 2018 por Superávit Financeiro do exercício de 2017, 
dentro da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras, referente à devolução do 
saldo do Convênio nº 088/2016 - SEDU - SIT 29660, que tinha como o objetivo a 
Execução de Infraestrutura Urbana. 

i 06 ·SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS 
PUBLICOS 

ri. 06.02 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
i 15.451.0019.1.001 - Pavimentação e Conservação de vias urbanas, interligação 

de bairros 
i 3.3.90.93 - Indenizações Restituições 
i Fonte - 904 

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 segue: 

Despesas com indenizações, exclusive as trabalhistas, e 
restituições, devidas por órgãos e entidades a qualquer título, 

INDENIZAÇ9ES E 
inclusive devolução de receitas quando não for possível efetuar 

3 3 90 93 00 00 essa devolução mediante a compensação com a receita RESTITUIÇOES 
correspondente, bem como outras despesas de natureza 
indenizatória não classificadas em elementos de despesas 
específicos. 

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; 
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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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§ 2°, 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 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 à fonte descrita abaixo: 

i- 904 · Convênio Execução de Infraestrutura Urbana 088/2016-SEDU 

Destacamos que o Balancete Financeiro por Fonte de Recurso, relativo ao ano 
de 2017 enviado pelo Executivo apresenta saldo em 31 /12/2017 no valor de 
3.896,74(três mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos) no 
entanto o projeto apresenta valor de R$ 3.915,66 (três mil, novecentos e quinze reais e 
sessenta e seis centavos), sendo que a diferença de R$ 18,92(dezoito reais e noventa 
e dois centavos) trata-se dos rendimentos relativos a jan/abril-2018, conforme 
comprovante anexo, enviado pelo Executivo Municipal através do Balancete Financeiro 
atualizado até abril de 2018, que comprovam o rendimento. 

Os artigos 1 º 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 

P:: A~,:~:~:~~io 201~:s::~~~,_:,:1 :~7~f~~:idade ::~,.~ que p;:::::~~ a _legi:~:~j 
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br t7 
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sobre a matéria, uma vez que as três matérias orçamentárias devem estar compatíveis 
entre si. 

Recomendamos a comissão de finanças e orçamento que apresente emenda 
modificativa indicada abaixo, ao artigo 3°, uma vez que o mesmo apresenta erro 
material quanto ao valor ali expresso, sendo correto o valor de R$ 3.915,66 (três mil, 
novecentos e quinze reais e sessenta e seis centavos). 

EMENDA MODIFICATIVA: 

Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal a abrir no Orçamento Geral do 
Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Especial por Superávit 
Financeiro de Fonte de Recurso Vinculada no valor R$ 3.915,66 (três mil, 
novecentos e quinze reais e sessenta e seis centavos) na classificação funcional 
programática abaixo: 

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, 27de abril de 2018. 

areia Regina Zanoelo 
ASSEp SORA CONTÁBIL 
CRCf PR Nº 27.823/0-3 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 - 85501-262 
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Unidade Gestora :CONSOLIDADO 

Fonte Recurso : 904 - Conv. Execução de Infra Estrutura Urbana 088/2016 - R$ 1.000.000,00 SEDU 

1 RECEITAS 

ORÇAMENTÁRIA 

RECEITAS CORRENTES 

Receita Patrimonial 18,92 

Totais 

EXTRAORÇAMENTÁRJA 

Contas a Pagar 

Interferências Financeiras Recebidas (Ingressos) 

Saldo Anterior(Contâbil) 

Total 

Saldo Financeiro Anterior 

Diferença do Saldo da Fonte 

Prefeitura Municipal de Pato Branco 

Relatório da Execução Orçamentária 

Balancete Financeiro por Fonte de Recurso 

Meses 1-4 de 2018 

DESPESAS 

ORÇAMENTÁRIA 

DESPESAS CORRENTES - Empenhada Líquida 

18,92 

18,92 ITotais 

EXTRAORÇAMENTÁRJA 

Contas a Pagar 

Restos a Pagar 

Interferências Financeiras Concedidas (Egressos) 

3.896,74 ISaldo Atual 

3.91S,66 ITota! 

3.896,74 (Saldo Financeiro Atual 

Diferença do Saldo da Fonte 

~ONIM CP - Emissão: 27/04/2018 às 10h47min - Duração: OhOOmOlseg (45) 

Página: 1de1 

27/04/2018 10:47 
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~~ 
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3.915,66 

3.915,66 
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Unidade Gestora :CONSOL!DADO 

Prefeitura Municipal de Pato Branco 

Relatório da Execução Orçamentária 

Balancete Financeiro por Fonte de Recurso 

Exercício de 2017 

Fonte Recurso: 904- Conv. Execução de Infra Estrutura Urbana 088/2016 - R$ 1.000.000,00 SEDU 
. 

ORÇAMENTÁRIA 

RECEITAS CORRENTES 

RECEITA PATRIMONIAL 

RECEITAS DE CAPITAL 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 

Totais. 

EXTRAORÇAMENTÁR!A 

Contas a Pagar 

. 
. 

RECEITAS 
· . 

3.896,74 

854.079,02 

854.079,02 

·. . . . 
··. 

ORÇAMENTÁRIA 

DESPESAS CORRENTES - Empenhada Líquida 

3.896,74 

DESPESAS DE CAPITAL 

854.079,02 INVESTIMENTOS 

857.975,76 Totais. 

EXTRAORÇAM ENT ÁRIA 

Contas a Pagar 

Restos a Pagar 

DESPESAS . > 

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

.· · . . 

854.079,02 

854.079,02 

. 

Página: 1de1 

26/04/2018 14:56 

. 1 

8S4.079,02 

854.079,02 

854.079,02 854.079,02 

Saldo Anterior(Contábil) Saldo Atual 

-~--·-~ 

r--·· 3.896,74 ....... ) 

.._~-

Total 1.712.054,78 Total 1.712.054,78 

Saldo Financeiro Anterior Saldo Financeiro Atual 3.896,74 

Diferença do Saldo da Fonte Diferença do Saldo da Fonte 

)9 

~ 
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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 .... ~,.,!<!,__-~i1._,,e:..cl;r.:À"'-'-"'/z"""V...,{1-"'&:"-'.-------
' 

Pato Branco, J.'f/12v{m«>· 

José Gllson •t~;lva - PT 
Presidente 

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



Excelentíssimo Senhor 
JOECIR BERNARD! 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

o vereador infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, 
apresenta para a apreciação do douto Plenário a seguinte Emenda ao Projeto de Lei n2 
Projeto de Lei n2 71/2018, de 19 de abril de 2018 - Mensagem n2 39/2018 (Regime de 
urgência) - Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no 
valor de R$ 3.915,66 (três mil, novecentos e quinze reais e sessenta e seis centavos). 

1- EMENDA MODIFICATIVA: 
Altera a redação do art. 32 ao artigo 3º, uma vez que o mesmo apresenta erro 

material quanto ao valor ali expresso, sendo correto o valor de R$ 3.915,66 (três mil, 
novecentos e quinze reais e sessenta e seis centavos)., passando a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a abrir no Orçamento Geral do Município de~j. ;i 
Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Especial por Superávit Financeiro de FonteEi -8 
de Recurso Vinculada no valor R$ 3.915,66 (três mil, novecentos e quinze reais eº. ~ 
sessenta e seis centavos) na classificação funcional programática abaixo:" ~f ~ 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 

' t.::;1 
,;·, 

~~ ~~ 
;; ~;2 
:·-~· ...., ... 
r·!1 ~ 

Pato Branco, 7 de maio de 2018. ~ ~ 
: .. ~. ..._ 
'-" 

~ 
'J J., 
' !-<-' 

f!1 Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 85505-030 Pato Branco Paraná 
www.camarapatobranco.com.br - e-mail: !egislativo@camarapatobranco.com.br 
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COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Parecer ao Projeto de Lei n!! 71/2018 

Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento se reuniram para 
analisar e emitir parecer ao Projeto de Lei n2 71/2018, de 19 de abril de 2018 
- Mensagem n2 39/2018 (Regime de urgência) - Autoriza o Executivo 
Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 
3.915,66 (três mil, novecentos e quinze reais e sessenta e seis centavos). 

O Projeto em análise acresce dotação orçamentária ao orçamento do 
Município para o exeré:ício financeiro de 2018 por Superávit Financeiro do 
exercício de 2017, dentro da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras, 
referente à devolução do saldo do Convênio nQ 088/2016 - SEDU - SIT 29660~ ~ 

r·1 ,··'-' 

que tinha como o objetivo a Execução de Infraestrutura Urbana. @- ~. 
G) C-) 
!}.! 3:1 

Em relação à proposição em tela, verificando as informações que d': t< ,,., 
referido Projeto de Lei visa estabelecer, não foi observada nenhuma '.:;_; 

) ~ 
ilegalidade. Após análise, emitimos PARECER FAVORÁVEL, à tramitação doz :;;; 

~ $ presente ao Projeto de Lei. 

É o parecer, Salvo Maior Juízo. 
Pato Branco, 7 de maio de 2018. 

Marco Anto 
( 
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e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 

,.'., ;<; 
o i~ 

~ :;; 
~-ri 

~ r.:~ 
§; 
1i"
~ 




