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Senhor Presidente, 

MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO 00 PARAtlA GABINETE 00 PREFEITO 

MENSAGEM Nº 60/2018 

Senhores Vereadores, 

Encartado a presente Mensagem, encaminhamos o incluso Projeto de Lei, 

visando autorização legislativa para abertura de Crédito Especial no Orçamento Geral do 

Município no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com recursos de excesso de 

arrecadação através de convênio firmado entre o Município de Pato Branco e a Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Urbano - SEDU, sob nº 896/2017, para ampliação e melhoria do 

Parque de Veículos e Máquinas do Município, visando o aprimoramento da prestação de 

serviços públicos a população. 

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

urgência, antecipamos agradecimentos. 

Gabinete do Prefeito, 8 de junh 

Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax {46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
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PATO BRANCO 
ESTADO DO PARAtlÁ GASl'iETE 00 PREFEITO 

PROJETO DE LEI N ~ % /tJO ·l'! 

Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no 
exercício de 2018, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 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: 

Programa Especificação Valor R$ 
0007 Coordenação e Administração da Secretaria 50.000,00 

de Planejamento 

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 exercício de 2018, conforme segue: 

Ação Especificação Valor R$ 
2.216 Manutenção das atividades do Departamento 

Administrativo 50.000,00 

Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal a criar fonte de recursos e abrir no Orçamento 
Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Credito Especial por Excesso de Arrecadação de 
Fonte de Recurso Vinculada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na classificação funcional 
programática abaixo: 

Código Especificação Valor R$ 
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E 

FINANCAS 
05.02 ADMINISTRATIVO 
04 Administração 
04.122 Administração Geral 
04.122.0007 Coordenação e Administração da Secretaria de 

Planejamento 
2.216 Manutenção das atividades do Departamento 

Administrativo 
4.4.90.52 - 924 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 

1 Total 50.000,00 

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

Fonte 

Total 

Rua uru, 271 • 85501-064 •Pato Branco• Paraná 

Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 

Valor R$ 
50.000,00 

50.000,00 
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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 Projeto de Lei nº 9b \ zo CX 
' 

cmz~ 
~ sessora Contábil 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: leg is lativo@camarapatobranco.com.br 
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Eslndo do Paranú 

ASSESSORIA CONTÁBIL 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 96/2018 

Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei nº 9612018, obter autorização 
Legislativa para abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais). 

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 
Administração e Finanças, relativo a convênio firmado entre o Município de Pato Branco e a 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano - SEDU, sob nº 89612017 (documento anexo) 
destinado a ampliação e melhoria do Parque de Veículos e Máquinas do Município . 

.L. 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS 
J.. 05.02 - ADMINISTRATIVO 
i. 04.122.0007.2.216 - Manutenção das atividades do Departamento Administrativo 
.L. 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente 
.i. Fonte - 924 

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 
seque: 

EQUIPAMENTOS 

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 

4 4 90 52 00 00 MATERIAL 

E 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. 

PERMANENTE 

A Lei nº. 4320/64 nos artigos 40, 4·1, inciso li ,42 e 43 tratam dos créditos adicionais 
especiais que ass im 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". 

Art. 43 A abertura dos créditos suplementares e espec1a1s 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. 
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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Estado do Paranú 

§ 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: 

.4- 924 -Aquisição de Veículo - Convênio896!2017 - SEDU 

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, 14 de junho de 2018. 

~m; 
;;m;anoelo 

ASSES9bRA CONTÁBIL 
CRC-RR Nº 27.823/0-3 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262 
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br 

Pato Branco Paraná 
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TERMO DE CONVÊNIO Nº 896/2017-SEDU QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO URBANO, O SERVIÇO 
SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE E O 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

Pelo presente instrumento o ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, 
por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO, 
inscrita no CNPJ sob nº 76.416.908/0001-42, com sede na Rua Deputado Mário de 
Barros, 1290 - 2° andar - Edifício Caetano Munhoz da Rocha, Curitiba-PR, CEP 
80.530-913, doravante denominada SEDU, na condição de CONCEDENTE; o 
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE, pessoa jurídica de direito 
privado, sem fíns lucrativos, instituído pela Lei Estadual nº 15.211/2006, inscrito no 
CNPJ sob nº 01.450.804/0001-55, com sede na Rua Deputado Mário de Barros, 1290 
- 1º andar - Edifício Caetano Munhoz da Rocha, Curitiba-PR, CEP 80.530-913, 
doravante denominado PARANACIDADE, na condição de INTERVENIENTE, ambos 
neste ato representados pelo Secretário de Estado JOÃO CARLOS ORTEGA; o 
Município de PATO BRANCO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob 
nº 76.995.448/0001-54, doravante denominado MUNICÍPIO, na condição de 
CONVENENTE, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) AUGUSTINHO ZUCCHI, 
considerando o contido no(s) protocolo(s) 14.934.919-7(PATO BRANCO), 

RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente CONVÊNIO, regido pelas 
disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Estadual nº 15.608/2007, 
Decreto Estadual nº 8332/2017, na Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná e suas alterações posteriores, bem como nos demais dispositivos 
legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Constitui objeto do presente CONVÊNIO de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As atividades básicas a serem desenvolvidas para a 
consecução do objeto pactuado encontram-se previstas no Plano de Trabalho 
Preliminar, documento predecessor do Plano de Trabalho Definitivo que deverá ser 
incorporado ao presente ajuste nos termos do art. 6° do Decreto Estadual nº 
8332/2017 e que definirá de forma detalhada os projetos, cronogramas, orçamentos 
e demais documentos devidamente aprovados, que passam a fazer parte integrante 
deste CONVÊNIO, independentemente de transcrição. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O Plano de Trabalho Preliminar, documento inaugural do 
Plano de Trabalho Definitivo deve manter compatibilização harmõnica entre a matéria 

( 'ili d· , "'I' e. ·1 :-:!• · ~ -,_11"11!·.' ·· P.''f, 11"--. Página 1de11 
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CONVÊNIO Nº 896/2017~SEDU 

relacionada nos documentos e no objeto do presente Termo de Convênio. 

CLÁUSULA SEGUNDA-RECURSOS 

PARANÁ 
GO'Jf.ílNO Oú tST/1DO 

Secreo;iti~do 
D~1on\'Olvlincnl0 Urb inc> 

Para a execução do objeto deste CONVÊNIO, os recursos somam o valor total de 
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), cabendo ao CONCEDENTE destinar a 
integralidade destes recursos, os quais correrão à conta da dotação orçamentária 
6702.15451173.058.4440.4201, fonte de Recursos do Tesouro do Estado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Durante a execução do objeto deste CONVÊNIO, toda e 
qualquer despesa excedente aos recursos financeiros transferidos pelo 
CONCEDENTE deverá ser suportada integralmente pelo CONVENENTE, na forma 
de contrapartida municipal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Havendo divergência a menor dos recursos previstos no 
Convênio, com base no Plano de Trabalho Preliminar e no Plano de Trabalho 
Definitivo, referido saldo de recursos financeiros deverão retornar ao CONVENENTE 
com condição de regularidade do termo de transferência. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando ficar estabelecido no presente CONVÊNIO que 
os recursos para a execução de seu objeto serão suportados integralmente pelo 
CONCEDENTE, não existindo, portanto, aporte de recursos relativamente à 
contrapartida municipal, uma vez autorizada a homologação do processo licitatório 
pelo CONCEDENTE e apurado o valor total para contratação, o saldo financeiro será 
apurado ao final do Convênio e, havendo recursos disponíveis, estes deverão retornar 
integralmente ao CONVENENTE. 

PARÁGRAFO QUARTO: Quando houver aporte de recursos relativamente à 
contrapartida municipal, uma vez autorizada a homologação do processo licitatório 
pelo CONCEDENTE e apurado o valor total para contratação, o saldo financeiro 
excedente deverá ser retirado da contrapartida do convenente. Caso o saldo 
financeiro excedente seja maior que o valor da contrapartida municipal, retira-se toda 
a contrapartida e o saldo restante será mantido dos Recursos do Tesouro do Estado. 

CLÁUSULA TERCEIRA- LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

Os recursos do CONCEDENTE, destinados à execução do objeto deste CONVÊNIO, 
serão liberados de acordo com a Lei Estadual nº 19.206/2017 e com as medições 
realizadas pelo CONVENENTE, devidamente aprovadas pelo INTERVENIENTE, de 
forma proporcional com a contrapartida do município, quando houver, exceto nas 
casos enumerados na legislação pertinente, hipótese em que as mesmas ficarão 
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GOVrnMo DO EST/1í>O 

Se<1etodJ do 
0~1envolvl1M1\\Q UrlJ~no 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de obras, o valor da última medição não poderá 
ter percentual inferior ao estabelecido no edital de licitação aprovado pelo 
INTERVENIENTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os recursos repassados e a contrapartida financeira, se 
houver, deverão ser depositados e movimentados na mesma conta bancária 
específica, em instituição financeira oficial. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Não havendo instituição financeira oficial na localidade do 
CONVENENTE, os valores transferidos e a contrapartida, se houver, poderão ser 
movimentados em agência bancária local, observada a legislação pertinente. 

CLÁUSULA QUARTA- UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 

O CONVENENTE deverá providenciar a abertura de conta bancária específica, em 
instituição financeira oficial, para a movimentação dos recursos transferidos pelo 
CONCEDENTE, permitindo-se saques somente para pagamento de despesas 
referentes ao objeto pactuado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os recursos repassados, bem como a eventual 
contrapartida municipal depositada, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente 
aplicados pelo CONVENENTE na forma da legislação vigente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo 
anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito deste CONVÊNIO e aplicadas, 
exclusivamente, no objeto de sua finalidade, ou para cobrir eventuais tarifas bancárias 
que não sejam decorrentes de culpa do agente tomador dos recursos, ou do 
descumprimento de determinações legais ou conveniais, desde que constem de 
demonstrativo específico que integrará as prestações de contas, conforme itens a 
seguir: 

1 - Se forem custeadas com recursos do convênio, as eventuais tarifas bancárias 
deverão constar do campo específico de despesas do Sistema Integrado de 
Transferências - SIT, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; 

li - Se forem depositados recursos próprios do município para cobrir eventuais tarifas 
bancárias, receitas e os valores tarifários deverão ser informados nos campos 
específicos do SIT; 

Ili - Em ambos os casos o saldo dos demonstrativos financeiros do SIT devem coincidir 
integralmente com o saldo dos demonstrativos bancários anexados; J' _ 
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CONVÊNIO Nº 896/2017-SEDU PARANÁ 
GOVEllNO no F.ST/\DO 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando da conclusão, denúncia, resc1sao ou extinção 
deste CONVÊNIO, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas realizadas, serão devolvidos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias 
do evento, atualizados monetariamente, de acordo com índices aplicáveis aos débitos 
para com a Fazenda Pública, ao Tesouro Geral do Estado, através de Guia de 
Recolhimento, código 5339, sob pena da imediata instauração de tomada de contas 
especial, bem como nos seguintes casos: 

a. Quando da não execução do objeto do CONVÊNIO no prazo definido; 
b. Quando não for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, 

a prestação de contas parcial ou final; 
c. Quando os recursos não forem utilizados adequadamente na finalidade 

estabelecida deste CONVÊNIO; 
d. Quando não forem aceitas as justificativas pelo não cumprimento das metas e 

indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho; 
e. ExecL1tar e aportar recursos financeiros de forma diversa do exposto no 

presente ajuste. 

CLÁUSULA QUINTA- EXECUÇÃO DE DESPESA 

As despesas relativas a este CONVÊNIO serão comprovadas por meio de 
documentos originais próprios, tais como notas fiscais, notas fiscais-faturas, 
duplicatas, recibos de pagamento, guias de recolhimento de encargos sociais ou 
tributos, devidamente quitados, em que constem referências ao nome do 
CONVENENTE, número deste CONVÊNIO, número do empenho, número do 
processo, endereço, CNPJ, Município e Estado do fornecedor. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Ê vedado ao CONVENENTE: 

a. Utilizar os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste CONVÊNIO, 
ainda que em caráter de emergência ou em despesas efetuadas em data 
anterior à sua celebração ou posterior ao seu período de vigência; 

b. Realizar despesas a título de taxa ou comissão de administração, de gerência 
ou similar; 

c. Pagar ou acordar o pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica 
ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos 
quadros de órgãos ou entidades das Administrações Públicas Federal, 
Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal. 

CLÁUSULA SEXTA-ATRIBUIÇÕES 



CONVÊNIO Nº 896/2017-SEDU 

1- São atribuições do CONCEDENTE: 

GOVEllNO DO ESTADO 
Sccreta1i;,do 

Desenvo1v1me~to Urbano 

a. Repassar os recursos financeiros destinados à consecução do objeto deste 
CONVÊNIO após a superv1sao da medição realizada pelo 
INTERVEN IENTE e dentro do disposto na Lei nº 19.206/2017; 

b. Informar ao INTERVENIENTE a realização do repasse dos recursos ao 
CONVENENTE para fins de registro e controle; 

c. Aplica r as penalidades previstas e proceder às ações administrativas 
necessárias à exigência da restitu ição dos recursos transferidos, quando for 
o caso; 

d. Publicar o extrato deste CONVÊNIO no Diário Oficial do Estado; 
e. Validar o termo de objetivo atingido do presente CONVÊNIO, emitido pe lo 

INTERVENIENTE; 
f. Apresentar informações e documentos, bem como encaminhar a prestação 

de contas parcial e final deste CONVÊNIO ao Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná, por meio do Sistema Integrado de Transferências - SIT, 
observando o contido nas resoluções e instruções normativas expedidas 
pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná; 

g. Autorizar o CONVENENTE, após a juntada do Plano de Traba lho Definitivo 
aprovado pelo CONVENENTE e da análise e aprovação dos projetos, a 
licitar e, mediante verificação do procedimento licitatório feito pe lo 
CONVENENTE, autorizar a homologação da licitação e. a contratar a 
aquisição do objeto deste CONVÊNIO. 

li - São atribuições do INTERVENIENTE: 

a) Responder pela aprovação das medições rea lizadas pelo CONVENENTE, 
bem como pela supervisão da execução do objeto deste CONVÊNIO; 

b) Realizar o registro e controle dos recursos repassados; 
c) Va lidar o termo de recebimento provisório e definitivo do objeto deste 

CONVÊNIO, emitido pelo CONVENENTE; 
d) Emitir o termo de objetivo atingido do presente CONVÊNIO; 
e) Praticar os demais atos necessários ao cumprimento do objeto deste 

CONVÊNIO, podendo inclusive constituir comissão especia l para 
acompanhamento de sua execução; 

f) Indicar, em ato específico, o fiscal da transferência, dando cumprimento ao 
contido na Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná e suas alterações posteriores. 

Ili - São atribuições do CONVENENTE: 

a) Executar diretamente a integralidade do objeto pactuado neste CONVÊNIO; ' 
b) Assegurar, na sua integralidade, a execução do objeto des~ CONVÊNIO, 

determinando a correção de vícios que possam compromet~,.t a fruição , pela 
I "\ 
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população beneficiada, das benesses inerentes ao objeto pactuado, 
inclusive quando detectados pelo CONCEDENTE; 

e) Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado 
pelos investimentos decorrentes deste CONVÊNIO; 

d) Suportar, integralmente, toda e qualquer despesa excedente aos recursos 
financeiros transferidos pelo CONCEDENTE; 

e) Assegurar, mediante previsão orçamentária específica, os valores 
referentes à contrapartida financeira eventualmente oferecida; 

1) Promover, se for o caso, os créditos dos recursos financeiros referentes à 
contrapartida, na conta bancária específica para a consecução do objeto 
deste CONVÊNIO; 

g) Responsabilizar-se por lodos os encargos de natureza trabalhista, 
previdenciária, fiscal e comercial, bem como os encargos decorrentes de 
eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na 
execução do objeto deste CONVÊNIO, bem como por todos os ônus 
tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento; 

h) Assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do Governo 
Estadual e, bem assim, do CONCEDENTE em toda e qualquer ação, 
promocional ou não, relacionada com a execução do objeto deste 
CONVÊNIO; 

í) Realizar, sob sua inteira responsabilidade, após a devida autorização do 
CONCEDENTE, o processo licitatório e a contratação, nos termos da 
legislação vigente; 

j) Apresentar informações e documentos ao Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, por meio do Sistema Integrado de Transferência - SIT, observando 
o contido nas resoluções e instruções normativas pertinentes·, 

k) Realizar o acompanhamento e fiscalização dos serviços, elaborando 
Boletim de Medição dos serviços executados; 

1) Indicar, em ato específico, profissional para o acompanhamento e 
fiscalização do cumprimento do objeto deste CONVÊNIO; 

m) Instaurar processo administrativo apuratório, inclusive de caráter disciplinar, 
quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos ou 
irregularidades na execução deste CONVÊNIO, comunicando a eventual 
instauração ao CONCEDENTE; 

n) Informar, mediante declaração por escrito, a inexistência de outro 
investimento público simultâneo com o mesmo objeto do presente 
CONVÊNIO; 

o) Exibir as marcas do Governo do Paraná, da Secretaria de Estado do 
Governo, do CONVENENTE e do INTERVENIENTE de acordo com os 
padrões de identidade visual, fornecidos pelos correspondentes órgãos, 
após a assinatura do CONVÊNIO, sendo vedado aos participes a execução 
de ações previstas no Plano de Trabalho com aplicação das logomarcas 
institucionais no ano eleitoral, nos 3 (três) meses que antecedem o pleito 
até o término das eleições (2º turno, se houver), e a util'.fação de nomes, 

_ 1 .. Y 
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símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades 
ou servidores públicos; 

p) Sem prejuízo às demais atribuições, junto à medição da primeira parcela 
deverão ser encaminhados, no que couber, os seguintes documentos: 

1. Comprovante de Garantia Contratual; 
2. ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, expedida pelo 

Conselho Regional de Engenharia ou RRT - Registro de 
Responsabilidade Técnica, expedido pelo Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo, de fiscalização da obra ou serviço; 

3. Matricula da Obra ou Serviço no INSS, observadas as isenções 
da Instrução Normativa 209/INSS/DAF; 

4. Alvará de construção. 

q) Sem prejuízo às demais atribuições, junto à medição da última parcela 
deverão ser encaminhados, no que couber, os seguintes documentos: 

1. Termo de recebimento provisório; 
2. CND - Certidão Negativa de Débitos do INSS, referente à 

matrícula da obra ou serviço. (Se optante pela retenção de 
encargos previdenciários no pagamento das parcelas, fica isento 
da apresentação de CND). 

r) No caso do objeto do convênio ser uma obra, em caso de insolvência e/ou 
qualquer outra causa impeditiva da apresentação da CND - Certidão 
Negativa de Débitos do INSS referente à matrícula da obra, o convênio 
poderá ser encerrado, desde que a obra esteja finalizada cumprindo com o 
objetivo do convênio, consequentemente, isentando o Estado do Paraná e 
o interveniente de quaisquer ônus; 

s) Quando o objeto da transferência for à construção, reforma ou ampliação 
de edificações ou obras civis que não estejam em vias de domínio público, 
apresentar, dentro de 15 (quinze) dias, a partir do ato de assinatura do 
Convênio, ce1tidão atualizada do registro imobiliário comprovando a 
titularidade do imóvel em nome do CONVENENTE; 

t) Em caso da propositura de qualquer demanda judicial envolvendo a 
execução do objeto deste CONVÊNIO, o CONVENENTE deverá assumir 
em juízo toda a responsabilidade pela sua fiscalização e contratação, 
isentando o Estado do Paraná e o INTERVENIENTE de quaisquer ônus; 

u) Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente 
CONVÊNIO, independentemente da apresentação da prestação de contas 
ou mesmo após seu julgamento, em local seguro e em bom estado de 
conservação, mantendo-os à disposição do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná pelo prazo de 1 O (dez) anos, devendo ser Q servadas as regras 
constantes na Instrução Normativa 61/2011; // · \ 
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v) Apresentar ao INTERVENIENTE, no caso do objeto deste instrumento 
relacionar-se às ações de infra estrutura urbana, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias contados a partir do ato de assinatura deste CONVÊNIO, as 
informações referentes à responsabilidade técnica do profissional, mediante 
juntada da ART ou RRT, com respectivo comprovante de recolhimento da 
guia respectiva, e cópia da matrúcula do imóvel impactado pela ação , 
quando necessário; 

w) Apresentar ao INTERVENIENTE, como condição de eficácia, os 
documentos relativos a conta bancária de destino dos recursos, ao projeto 
básico, termo de referência, cronogramas, orçamentos e demais elementos. 
que julgar necessários, bem como apresentar o Plano de Trabalho 
Definitivo, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir do 
ato de assinatura deste CONVÊNIO e, ainda, compativel com o prazo de 
validade das normas orçamentárias referentes à validade dos empenhos, 
sob pena de rescisão unilateral deste instrumento; Quando o objeto da 
transferência for a construção, reforma ou ampliação de edificações ou 
obras civis que não estejam em vias de domínio público, apresentar, dentro 
de 15 dias a partir da assinatura do Convênio, certidão atualizada do registro 
imobiliário comprovando a titularidade do imóvel em nome do Municlpio. 

CLÁUSULA SÉTIMA-ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO 

É prerrogativa do CONCEDENTE conservar a autoridade normativa e exercer 
controle, fiscalização e supervisão sobre a execução deste CONVÊNIO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONVENENTE assegurará e adotará as medidas 
necessárias ao livre acesso dos profissionais designados pelo CONCEDENTE e pelo 
INTERVENIENTE aos processos, documentos e informações referentes aos 
instrumentos de transferência que se relacionem ao objeto do presente CONVÊNIO, 
além dos locais de sua execução. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONVENENTE também assegurará o livre acesso de 
servidores do sistema de controle interno e externo estadual ao qual esteja 
subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou 
indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização ou 
auditoria. 

CLÁUSULA OITAVA- PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas deste CONVÊNIO deverá ser encaminhada pelo 
CONCEDENTE ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, p~~ meio do Sistema 
Integrado de Transferência - SIT, observando o contido nas re9ol ções e instruções 

norma:vas expe~idas p;I~ ~~1b 0un~I ~~ ~on,'.ª:.d.~.,~~~1~1~0 d1~::rar\á<·C-~ : ___ _ 
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PARÁGRAFO ÚNICO: O CONVENENTE deverá efetuar a prestação de contas 
parcial dos recursos repassados, sob pena de obstar o repasse das prestações 
financeiras subsequentes, bem como deverá efetuar a prestação de contas ao 
CONCEDENTE, conforme prazo estabelecido na legislação vigente. 

CLÁUSULA NONA-ALTERAÇÕES 

O presente CONVÊNIO poderá devidamente motivado e por mútuo acordo entre os 
participes mediante termo aditivo, ter suas condições alteradas, desde que dentro do 
prazo de vigência, vedada, ainda que em caráter de emergência, a alteração do 
objeto. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor do presente CONVÊNIO não poderá ser aumentado, 
salvo se ocorrer alguma das seguintes hipóteses, mas sempre dependendo de 
apresentação pelo CONVENENTE e aprovação prévia pelo INTERVENIENTE de 
projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas anteriores 
e com a devida prestação de contas dos valores já transferidos, sendo sempre 
formalizado por termo aditivo, precedido do respectivo plano de trabalho: 

a. Se ocorrer ampliação do objeto capaz de justifica-lo; 
b. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos; 
c. Quando necessária a modificação do valor ajustado em decorrência de 

acréscimo quantitativo de seu objeto; 
d. Quando ocorrerem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências 

incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado, ou ainda, 
em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DENÚNCIA E RESCISÃO 

O presente CONVÊNIO poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e 
rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, 
por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela 
superveniência de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente 
inexecutável, sem quaisquer ônus advindos dessa medida, imputando-se aos 
participes as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenha 
vigido e creditando-se-lhes os benefícios adquiridos no mesmo período. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituem motivo para a rescisão deste CONVÊNIO, 
independentemente do instrumento de sua formalização: 
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a. Inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas; 

SctrnHilrfado 
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b. Utilização de recursos em desacord o com o objeto previsto no Plano de 
Trabalho; 

c. Constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em 
qualquer documento apresentado ou de irregularidade de natureza grave; 

d . Falta de apresentação da prestação de contas final ou de prestações de contas 
parciais; 

e . A verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de1 
contas especial. 

f. A não apresentação tempestiva do Plano de Traba lho Definitivo, nos termos do 
art. 6°, do Decreto Estadual nº 8332/2017. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste CONVÊNIO será de 13 (treze) meses, contados a partir da, 
data de sua publicação, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo, desde que! 
motivado e devidamente justificado pela parte interessada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- PUBLICAÇÃO 

Caberá ao CO NCEDENTE providenciar, por sua con ta, a publicação resumida do 
presente CONVÊNIO, no Diário Oficial do Estado, sendo condição indispensável para 
sua eficácia. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DIREITO DE PROPRIEDADE 

Os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção deste CONVÊNIO, que, 
em razão deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos 
são de propriedade do CONVENENTE, respeitado o disposto na legislação pertinente. · 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- CASOS OMISSOS 

Os casos omissos deste CONVÊN IO serão regidos pela legislação aplicável à espécie l 
e, quando possível, de comum acordo entre os partícipes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- FORO 
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Os partícipes elegem o foro da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, com 
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
dúvidas ou questões oriundas do presente CONVÊNIO, que não possam ser 
resolvidas administrativamente. 

E por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes firmam o presente 
CONVÊNIO, na presença das testemunhas abaixo indicadas, em O:J.-1111'1'2s) vias de 
igual teor e forma. 

Curitiba, 30, de Novembro de 2017. 

L--~ l/i( 
CARLOS ORTEGA 

Secretário Estado do Desenvolvimento Urbano 
Superintendente do Serviço Social Autônomo 

PARANACIDADE 

Testemunha 1 

C'::;i1<"· 1 "\-1'" ·.J •J \.;.·, 
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rlâln440/~~a/d&/?~$~ 
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 ...... Oi .... 01~\ ...... 1 e._%~-+"f~->l,,_.??...._ ______ _ 

Pato Branco, I q fri1 ( t\IDIR. 

José Gil~~ Silva - 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 
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Excelentíssimo Senhor 

JOECIR BERNARD! 

M.D. Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 
APROVADO 

Data J $ 1 ob 1 ~(i 
Assinatura ~ 
CÁMARA MlJNIC I P"_~.:..~~~-':_~_2.1 

Requerem informações a respeito do objeto a ser 

adquirido referente o Convênio nº 896/2017 - SEDU 

conforme Projeto de Lei nº 96/2018, em tramite nesta 
Casa em regime de urgência, para posterior emissão de 
parecer. 

Os vereadores infra -assinados, Claudemir Zanco - PDT, José Gilson 

Feitosa-PT e Marco Antonio Augusto Pozza-PSD, membros da Comissão de 

Finanças e Orçamento, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
requerem seja oficiado ao Executivo Municipal, sol icitando ao departamento 

competente, informações a respeito do objeto a ser adqu irido referente o 

Convên io nº 896/2017 - SEDU conforme Projeto de Lei nº 96/2018, em 

tramite nesta Casa em regime de urgência. 

O referido projeto está em tramite nesta comissão, em regim e de 

urgência, para que posteriormente se possa exarar parecer. 

Nestes\ermos, pede deferimento. 

Pro Br~~~o, 18 de junho de 2018. 

\ \ 
\ 

\ \ '~ 
\ 

Cla~'<J~~ir~~~~ PDT 

M~~/R \º 
\) 

Marco Antoi~o 
(~e 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 85505-030 Palo Branco 
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Senhor Presidente, 

.~ 

~ 

~ . 
....... 
....... rv 

Informamos a resposta relativa ao item "17" do Ofício nº 429/2018-DL, de 
25 de junho de 2018. 

17. Dos vereadores Claudemir Zanco - PDT, José Gilson Feitosa-PT e Marco 
Antonio Augusto Pozza-PSD, membros da Comissão de Orçamento e 
Finanças, solicitando enviar a esta Casa de Leis informações a respeito do 
objeto a ser adquirido referente ao Convênio nº 896/2017 - SEDU, conforme 
Projeto de Lei nº 96/2018, Mensagem nº 60/2018, que autoriza o Executivo 
Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) , que se encontra em trâmite nesta Casa de 
Leis em regime de urgência. A solicitação se faz para que posteriormente os 
membros da Comissão de Orçamento e Finanças possam exarar parecer. 
Resposta: A aquisição será efetuada conforme objeto constante na Cláusula 
Primeira do Convênio nº 896/2017 - SEDU, cópia anexa. 

Respeitosamente, 

A Sua Excelência o Senhor 
JOEClR BERNARD! 

C)- l " 
, CARLOS LOPESfv-. 
Secretário Executivo 

Presidente da Câmara Municipal 
Pato Branco - PR 

Rua Caramuru, 271 • 85501-064 .-Pato Branco• Paraná 
Fone/ Fax {46) 3220.1544 www.patobranco.pr. gov.br 
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TERMO DE CONVÊNIO Nº 896/2017-SEDU QU,f:J 
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ). 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO od 
DESENVOLVllVJ.ENTO URBANO, O SERVIÇO: 
SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE E O 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

Pelo presente instrumento o ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, 
por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO, 
inscrita no CNPJ sob nº 76.416.908/0001-42, com sede na Rua Deputado Mário d~ 
Barros, 1290 - 2º andar - Edifício Caetano Munhoz da Rocha, Curitiba-PR, CEtJI 
80.530-913, doravante d~nominada SEDU, na condição de CONCEDENTE; ºJ 
SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE, pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, instituído pela Lei Estadual nº 15.211/2006, inscrito no 
CNPJ sob nº 01.450.804/0001-55, com sede na Rua Deputado Mário de Barros, 1290 
- 1 º andar - Edifício Caetano Munhoz da Rocha, Curitiba-PR, CEP 80.530-913 , 
doravante denominado PARANACIDADE, na condição de INTERVENIENTE, ambos 
neste ato representados pelo Secretário de Estado JOÃO CARLOS ORTEGA; o 
Município de PATO BRANCO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob 
nº 76.995.448/0001-54, doravante denominado MUNICÍPIO, na condição de 
CONVENENTE, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) AUGUSTINHO ZUCCHI, 
considerando o contido no(s) protocolo(s) 14.934.919-?(PATO BRANCO), 

RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente CONV~NIO , regido pelas 
disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Estadual nº 15.608/2007, 
Decreto Estadual nº 8332/2017, na Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná e suas alterações posteriores, bem como nos demais dispositivos 
legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições CI seguir estabelecidas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO 

Constitui objeto do presente CONVÊNIO de AQU ISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As atividades básicas a serem desenvolvidas para a 
consecução do objeto pactuado encontram-se previstas no Plano de Trabalho 
Preliminar, documento predecessor do Plano de Trabalho Definitivo que deverá ser 
incorporado ao presente ajuste nos termos do art. 6° do Decreto Estadual nº 
8332/2017 e que definirá de fo rma detalhada os projetos, cronogramas, orçamentos 
e demais documentos devidamente aprovados, que passam a fazer parte integrante 
deste CONVÊNIO, independentemente d~ transcrição. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O Plano de Trabalho Preliminar, documento inaugural do 
Plano de Trabalho Definitivo deve manter compatibilização harmônica entre a matéria 

S!!r.reLJria tli: r: ~1:ado d•> D;;!«!111•o lvi111.:,1it1; urtrn110 - sr:6u~·--, -~---·----
R•ra 1:i1q1 <1 tml•" N1ino rle i>i"ll'rúS1 L/.'Jfl -· ;i.o 1mda1 - E1l1fic1n C;11Jtil11u M1 111h oz ri r. f . · 

C.!11tn; ( ivic(• - CE!' 80 .S~ll-?. 1 ;1 - C11rit·i1i<• - P.:ir<ui.~ , Página 1 de 11 
Ti;l,~ f·C<lle (·l l) :l25U ·· 724~ •· f ill\ f ' IJ.i 3254· 257') d\\ · 

1w:w.s1!thl.pr.g1w.br • t:P.li ll<i)!p t.gov. IJ r __ ; · 

, . 
.L----·-·-



CONVÊNIO Nº 896/2017-SEDU 

relacionada nos docu.mentqs e no objeto dó presente Termo de Convênio. 

CLÁUSULA SEGUNDA-RECURSOS 

PARANÁ 
GOVERNO DÓ El"TllDO 

Scctctilr~do 
or•çnvol•"""j'° vrb•n• 

Para a_ ex~cuçã~ do objeto ~este ~ONVÊNIO, os recursos _somam o valor t?tal d~ 
R$50.000,00 (cinquenta mrl reais), cabendo ao CONCEDENTE destinar a 
integralidade d~ste.s recursos, os quais correrão à çonta da dotação orçamentári~ 
6702.15451173.05.8.4440.4201, fonte de Recursos do Tesouro do Estado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Durante a execução do -objeto deste CONVÊNIO, toda e 
qualquer despesa excedente aos recursos financeiros transferidos pelo 
CONCEDENTE deverã ser suportada integralmente pelo CONVENENTE, na forma 
de contrapartida municipal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Havendo divergência a menor dos recursos previstos no 
Convênio, com base no Plano de Trabalho Preliminar e no Plano de Trabalho 
Definitivo, referido saldo de recurso$ financeiros deverão retornar ao CONVENENTE 
com condição de regularidade ·do termo de transferênda. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando ficar estabelecido no presente CONVÊNIO que 
os recursos para a execuç~o de seu objeto serão .suportados integralmente pelo! 
CONCEDENTE, não existindo, portanto, aporte de recursos relativamente à 
contrapartida municipal, uma vez autorizada a homologação do processo licitatório 
pelo CONCEDENTE e apurado o valor total para contratação, o saldo financeiro será 
apurado ao final do Convênio e, havendo recursos disponíveis, estes deverão retornar 
integraimente ao CONVENENTE. · 

PARÁGRAFO QUARTO: Quando houver aporte de recursos relativamente à 
contrapartida munkipal, uma vez autorizada a homo"logação do processo licitatório 
pelo CONCEDENTE e apurc,tdo o valor total para contratação, o saldo financeiro 
excedente deverá ser retirado da contrapartida do convehente. Caso o saldo 
financeiro excedente seja maior que o valor da contrapartida municipal, retira-se toda 
a contrapartida e o saldo restante será mantido dos Recursos do Tesouro do Estado. 

CLÁUSULA TERCEIRA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

Os recursos do CONCEDENTE, destinados à execução do objeto deste CONVÊNIO, 
serão liberados de acordo com a Lei Estadual .nº 19.206/2017 e com as medições 
realizadas pelo CONVENENTE, devidamente aprovadas pelo INTERVENIENTE, de 
forma proporcional com a cohtrapartlda do municfpio, quando houver, exceto nos 
casos enumerados ha legi$1ação pertinente_, hipótese em que as mesmas ficar~o 

~~tidas até o s:.~:~:,:~.~;:;:~ ~,~;,;::~:;~~;~~::~~;:;,:~:,~""' "' ,J~ 
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CONVÊNIO Nº 896/2017-SEDU 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de obras, o valor da últirna mediçi;io não poder~ 
ter percentual inferior ao estabelecicfo no eclital de licitação aprovado pelo 
INTERVENIENTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os recursos repassados e a contrapartida financeira, se 
houver, deverão ser depositados e movimentados na rnesma conta bancári~ 
específica, em instituição flminceira oficial. 1 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Não havendo instituição financeira oficial na localidade dd 
CONVENENTE, os valores transferidos e a contrapartida, se houver, poderão set; 
movimentados em agência bancáría local, observada a legislação pertinente. 1 

CLÁUSULA QUARTA- UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 

O CONVENENTE deverá providenciar a abertura de conta bancária especifica, em1 

instituição financeira oficial, para a movimentação dos recursos transferidos pel~ 
CONCEDENTE, permitindo-se saques somente para pagamento de despesas1 
referentes ao objeto pactuado. i 

. . 1 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os recursos repassados, bem como a eventual 
contrapartida municipal depositada, enquanto ni\o utilizados, serão obrigatoriamente! 
aplicados pelo CONVENENTE na forma da legislação vigente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO; As receitas financeir<1s auferidas na forma do parágrafo 
anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito deste CONVÊNIO e aplicadas, 
exclusivamente, no objeto de sua finalidade, ou para cobrir eventuais tarifas bancárias1 

que não sejam decorrentes de culpa do agente tomador dos recursos, ou do 
descumprimento de determinações legais ou conveniais, desde que constem de 
demonstrativo específico que integrará <1s prestações de contas, conforme itens a 
seguir: 

1 - Se forem custeadas com recursos do convênio, as eventuais tarifas bancárias 
deverão constar do campo especifico de despesas do Sistema Integrado de 
Transferências - SIT, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; 

li - Se forem depositados recursos próprios do municlpio para cobrir eventuais tarifas 
bancárias, receitas e os valores tarifários deverão ser informados nos campos, 
especlficos do SIT; 

111- Em ambos os casos o saldo dos demonstrativos financeiros do SIT devem coincidir 
integralmente com o saldo dos demonstrativos bancários anexados; ,. .· 



~~lft:7' , 
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DmnvoMmtn o U1born> 

PARÁGRAFO TERCEIRO; Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinçJ 
deste CONVÊNIO, os salqqs fimmceiros remanescentes, inclusive os provenienteJ 
das receitas realizadas, serão devolvidos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias 
çlo evento, atlializados monetariamente, de ac.ordo com índices aplicáveis aos débitos 
para com a Fazendâ Pública, ao Tesouro Geral dq ~stado, através de Guia de 
Recolhimento, código 53·39, sob pena dá imediata instauração de tomada de contas 
especial, bem como nos seguintes cas.os: 

a. Quando da não execução do objeto do CONVÊNIO no prazo definido; 
b. Quan.do não for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, 

a prestação de contas parcial ou final; 
e. Quando os recursos não forem utilizados adequadamente na finalidade 

estabeleeida deste CONVÊNIO; 
d. Quando não forem aceitas as justificativas pelo não cumprimento das metas e 

indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho; 
e. Executar e aportar recursos financeiros de forma diversa do exposto no 

presente ajuste. · 

CLÁUSULA QUINTA- EXECUÇÃO DE DESPESA 

As despesas relativas a este CONVÊNIO serão comprovadas por meio de 
documentos originais próprios, tais .como notas fiscais, notas fiscais-faturas, 
dupliçatas, recibos de pagamento, guias ·de recolhimento de encargos sociais ou 
tributos. devidamente quitados, em que ,constem referências ao nome c;lo 
CONVENENTE1 número deste CONVÊNIO, número do empenho, número do 
processo, endereço, CNPJ, Município e Estado do fornecedor. 

PARÁGRAFO ÚNICO: ~ vedado ao CONVENENTE: 

a. Utilizar os recursos em finalide\de diyersa da estabelecida neste CONVÊNIO, 
ainda que em caráter de emergência ou em despesas efetuadas eni data 
anterior à sua celebração ou posterior ao seu período de vigência; 

b. Realizar despesas a título de taxa ou comissão de administração, de gerência 
ou simi.lar; 

c. Pagar ou acordar o pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica 
ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos 
quadros de órgãos ou entidades das Administrações Públicas Federal, 
Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal. 

CLÁUSULA SEXTA-ATRIBUIÇÕES 

. . ~ 
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CONVÊNIO Nº 896/2017-SEDU 

1 - São atribuições do CONCEDENTE: 

PAR~NÁ 
GOVERMO o? ESTADO 

Sec1e11uJ do 
O•n~volvhn•1'º Urbi1110 

a. Repas~ar os recursos financeiros de. stinados à ç;onsecução do objeto dest1 
CONVEN!O após a supervisão da medição r~alizada pel 
INTERVENIENTE. e dentro do disposto na Lei nº 19.206/2017; 

b. lnfo.rmar ao INTERVENl!;NTE a realização do repasse dos recursos a9 
CONVENENTE para fins de registro e controle; J 

e. Aplicar as penalidades previstas e proceder às ações administrativa~ 
necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos, quando fo rt 
o caso; 

d. Publicar o extrato deste CONVÊNIO no Diário Ofidal do Estado; 
e. Validar o termo de objetivo atingido do presente CONVÊNIO, emitido pelai 

INTERVENIENTE; 
f. Apresentar informações e documentc:s, bem como encaminhar a prestação

1 de contas parcial e final deste CONVENIO ao Tribunal de Contas do Estada 
do Paraná, por meio do Sistema Integrado de Transferências - SITj 
observando o contido nas resoluções e instruções normativas expedidas!· 
pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná; 

g. Autorizar o CONVENENTE, ·após a juntada do Plano de Trabalho Definitiva
1 aprovado pelo CONVENENTE e da análise e aprovação dos projetos, a· 

licitar e, mediante verificação do procedimento licitatório feito peloll 
CONVENENTE, autorizar .a homologação da licitaçi\o e. a contratar a 
aquisição do objeto deste CONVÊNIO. · 

11- São atribuições do INTERVENIENTE: 

a) Responder pela aprovação das medições realizadas pelo CONVENENTE, 
bem como pela supervisão da execução do objeto deste CONVÊNIO; 

b) Realizar o registro e controle dos recursos repassados; 
e) Validar o termo de recebimento provisório e definitivo do objeto deste 

CONVÊNIO, emitido pelo CONVENENTE; 
d) Emitir o termo de objetivo atingído do presente CONVÊNIO; 
e) Praticar os demais atos necessários ao cumprimento do objeto deste 

CONVÊNIO, podendo inclusive constítuir comissão especial para 
acompanhamento de sua execução; · 

f) Indicar, em ato especifico, o fiscal da transferência, dando cumprimento ao 
contido na Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná e .suas alterações posteriores. 

Ili - São atribuições do CONVENENTE: 

a) Executar diretamente a Integralidade do objeto paçtuado neste CONVÊNIO; 
b) Assegurar, na sua integralidade, a execução do objeto ç1es , CONVÊNIO, 

determlmmdo a correção de vícios que possam comprometi? a fruição, pela 
.l ' · 
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CONVÊNIO Nº 8-96/2017-SEDU ~!~ô~! 
5,Cft lJ.tli do 

OuenvoMfne \o V1bano 

pe>pu!Ç1ç~o beneficiada, das benesses inerentes ao objeto pactuado, 
inclusive quando d~tec::tados _pelo CONCEDENTE; 

c) Opera_r, ma~ter e cons~ervar adequadamente p patrimônio público gerado' 
pelos investimentos decorrente$ deste CONVENIO: 

d) Suportar1 '.·ntegralmente, toda e qualquer despesa excedente aos recursoj 
financeiros transferidos pelo CONCEDENTE; 

e) Assegurar, lnetlianfe previsão orçamentária específica, os valore 
referentes à contrapartida financeira eventualmente oferecida; 

f) Promover, se fo r o caso, os créditos dos recursos financeiros referentes ' 
contrapartida, na conta bancária específica para a consecução do objeto 
deste CONVÊNIO; 

g) Responsabilizar..:se por todos os encargos de natureza trabalhista, 
previdenciária, fiscal e comercial , bem como os encargos decorrentes d 
even_tuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na 
execução do objeto deste CONVÊNIO, bem como por todos os ônus 
tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento; 

h) Assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do Governo 
Estadual e, bem assim, do CONC.EDENTE em toda e qualquer ação, 
promocional ou não, relacionada com a execução do objeto deste 
CONVÊNIO; . 

i) Realizar, sob sua inteira responsabilidade, após a devida autorização do 
CONCEDENTE, o processo licitatório e a contratação, nos termos da 
legislação vigente; 

j) Apresentar informações e documentos ao Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, por meio do Sistema Integrado de Transferência - SIT, observando 
o contido nas resoluçóe$ e instruções normativas pertinentes; 

k) Realízar o acompanhamento e fiscalização dos serviços, elaborando 
Bo.letim de Medição dos serviços executados; 

1) Indicar., em ato específico, profissional para o acompanhamento e 
fiscalização do cumprimento do objeto deste GONV~NIO; 

m) Instaurar processo admi.nistrativo api.Jratório, inclusive de caráter disciplinar, 
quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos ou 
irregularidades na execução deste CONVÊNIO, comunicando a eventual 
instauração ao CONCEDENTE; 

n) Informar, mediante .declaraç~o por escrito, a inexistência de outro 
investimento público simultâneo com o mesmo .objeto do presente 
CONVÊNIO; 

o) Exibir as marcas do Governo ·do Paraná, da Secretaria de Estado do 
Governo, do CONVENENTE e do INTERVENIENTE de acordo com os 
padrões de identidade visual, fornecidos pelos correspondentes órgãos, 
após a assinatura do CONVÊNIO, sendo vedado aos partícipes a execução 
de ações previstas no Plan.o de Trabalho com aplicação das logomarcas 
institucíonais no ano ef~ i~oral. nos 3 (três) meses que· antecedem o pleito 
até o término dás eleições (2º t1,1rno, se houver), e a utili aÇão de nomes, 



CONVÊNIO .Nº 896/2017-SEDU 
Sec.1et u l da 

Desen\lolvlme1 \O Vrb~no 

sfrnbolos ou iniag·ens que caracterizem promoção pessoal de autoridades 
ou seíVidores publicos; 

p) Sem prejuízo às demais atr'ibuições, junto à rn~dição da primeira parcela 
deverã'o ser encaminhados,. no que couber, os seguintes documentos: 

1. Comprovante de Garantia .Contratual; 
'2. ART - Anotaç~o de Resp.onsabilid.ade Técnica, exped~da pelo

1 Cohselho Re910.nal de Engenharia ou RRT - Registro da 
Responsabilidade Técnica, expedido pelo Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo, de fiscalização da obra ou serviço; 

3. Matrícula da Obra ou Serv'iço no INSS, observadas as isenções 
da Instrução Normativa 209/INSS/DAF; 

4. Alvará de construção. 

q) Sem prejuízo às demais atribuições, junto à medição da última parcela 
deverão ser·encaminhados, no que couber, os seguintes documentos: 

1. Termo de recebimento provisório; 
2. CND - Certidão Negativa de Débitos do INSS, referente à 

matrícula da obra ou servi.ço. (Se optante pela retenção de 
encargos previdenciários no pagamento dc;is parcelas, fica isento 
da apresentação de CND). 

r) No caso do objeto do convênio ser uma obra, em caso de insolvência e/ou 
qualquer outra .causa impeditiva da apresentação da CND - Certidão 
Negativa de Débitos do INSS referente à matrícula da obra, o convênio 
poderá ser encerrado, desde que a obra esteja finalizada cumprindo com o 
objetivo do convên.io, consequentemente, isentando o Estado do Paraná el 
o interveniente de quaisquer ônus; 

s) Quando o objeto da transferênciçi for ã construção, reforma ou ampliação 
de edificações ou obras civis que não estejam em vias de domlnio público, 
apresentar, dentro .de 15 (quinze) dias, a partir do ato de assinatura do 
Convênio, certidão atualizada do registro imobiliário comprovando a 
titularidade do imóvel em nome do CONVENENTE; 

t) Em caso da propositura de qualquer demanda judicial envolvendo a 
execução do objeto deste CONVÊNIO, o CONVENENTE deverá assumir 
em julzo toda ·a responsabilidade pela sua fiscalização e contratação, 
isentando o Estaqo do Paraná e o INTERVENIENTE de quaisquer ônus; 

u) Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente 
CONVÊNIO, independentemente da apresentação da prestação de contas 
ou mesmo após seu julgamento, em local seguro e em bom estado de 
conserv~ção, mantendo-os à disposição do Tribunal ~e Contas do Estado 
do Paraná pelo prazo de 1 O (dez) anos, devendo ser 9 serVpdas as regras 
constantes na 1.nstrução Normativa 61/2011: // \ 
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St!cu11ar do 
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v) Àp.resentar aô INTERVENIENTE, no caso do objeto deste instrument 
refacionar-se às a_ções de infra estrutura urbana, no prazo máximo de 1 
(quinze) dias contados. ~ partir" do ato ·de assinatura deste CONVÊNIO; a 
!nformaçoes· referente·s ~ respo·nsabilid~de técnica do profissional,_ mediçint~ 
Juntada da ART ou RRT, com respectivo comprovante de recolhimento d] 
guia re·spectiva, e ·cópia da matrúcula do imóvel impactado pela ação 
quando necessário; 

w) Apresentar ao INTERVENIENTE, corno condição de eficácia, os
1 

d~c~mentos relativos ~ c?nta bancária de destino d.os recurso~, ao projetq. 
basrco, termo de referencia, .cronogramas, orçamentos e demais elementos 
que julgar necessários, bem como apresentar o Plano de Trabalho1 

Definitivo, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir dd 
ato de assinatura deste CONVÊNIO e, ainda, compativel com o prazo de 
validade das normas orçamentárias referentes à validade dos empenhos, 
sob pena de rescisão unilateral deste instrumento; Quando o objeto da 
transferência for a construção, reforma ou ampliação de edificações oul 
obras civis que não estejqm em vias de domínio püblico, apresentar, dentrd 
de 15·dias a partir da assinatura do Convênio, certidão atualizada do registro 
imobill'ário comprovando a titularidade do imóvel em nome do Municlpio. 

CLÁUSULA SÉTIMA -ACOMPANHAMENTO, FISC-ALIZAÇÃO E SUPERVISÃO 

É prerrogativa do CONCEDENTE conservar a autoridade normativa e exerce 
controle, fiscalização e supervisão sobre a execução deste CONVÊNIO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONVEN.eNTE assegurará e adotará as medidas 
necessárias ao livre acesso dos profissionais designados pelo CONCEDENTE e pelo 
INTERVENIENTE aos processos, documentos e informações referentes aos 
i11strumentos de transferência que se relacionem .ao objeto do presente CONVÊNIO, 
além dos locais de sua execução. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONVENENTE também assegurará o livre acesso de 
servidores do sistema de controle interno e externo estadual ao qual esteja 
subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou 
indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização ou 
auditoria. 

CLÁUSULA OITAVA- PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas deste CONV~NIO deverá ser encaminhaqa pelo 
CONCEDENTE ao Tribunal de -Contas do Estado do Paraná, po meio do Sistema 
Integrado de Transferência - SIT, óbservando o contido nas ref 1 ~ões e instruções 
normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado d~ara á.C .. 

- --.;. 

·-··------····~--~---SiiêreJ·nriii 1k: l~o!:i;(Jo ck; 01,?sc1iilõi~Í1ri efiTcl·ürtii.iiW:si;;f;u·'"~- ---·~----- .. ··--
R11 <1 Depllti'líló ('i6rlo cif! r111n·o•;1 l 2~1(1 - 2" <·11·1t1élf - Ed1f1c.:lo C'..:li:t·11no Munh • 1-ltl H1 ' 

(>!ntro u vk c1 - ÇEP i~(l . ~;;;o -~!1 _:; - C~ir i\'lliã - Parilllil Página 8 de 11 
TAlr.fon•: (ri J) 32!:i0-77'1"1 - Fíl;.: (4 l ) ;;;.::j4 ·2579 

1Nw w.sedu.1ir.gov .hr - seduí~) r)r, g:Jv ,br ~--



CONVÊNIO Nº 896/2017-SEDU PAR 
GOVERNO 

PARÁGRAFO ÚNICO: O CONVENENTE deverá efetuar a pfestação de conta 
~areia! .dos recursos repassados, sob pena de obstar o repass: das prestações

1 f1nance1ras subsequentes,, bem como deverá efetuar a presta,çao de contas ao 
CONCEDENTE, conforme prazo estabelecido na legislação vigente. 

CLÁUSULA NONA-ALTERAÇÕES 

O presente CONVÊNIO poderá devidamente motivado e por mútuo acordo entre os 
participes mediante termo aditivo, ter suas condições alteradas, desde que dentro do 
prazo de vigência, vedada, ainda que em caráter de emergência, a alteração do 
objeto. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor do presente CONVÊNIO não poderá ser aumentado, 
salvo se ocorrer alguma das seguintes hipóteses, mas sempre dependendo de 
apresentação pelo CONVENENTE e aprovação prévia pelo INTERVENIENTE de 
projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas anteriores 
e com a devida prestação de contas dos valores já transferidos , sendo sempre 
formalizado por termo aditivo, precedido do respectivo plano de trabalho: 

a. Se ocorrer ampliação do objeto capaz de justifica-lo: 
b. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus obj~tivos; 
ç. Quando necessária a modificação do valor ajustado em decorrência de 

acréscimo quantitativo de sel.,I objeto; 
d. Quando ocorrerem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências 

jncalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado, ou ainda, 
em caso de força màior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DENÚNCIA E RESCISÃO 

O presente CONVÊNIO poderá ser qenunciado, por escrito, a qualquer tempo, e 
rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, 
por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela 
superveniência de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente 
inexecutáve l., sem quaisquer ônus advindo$ dessa medida, imputando"se aos 
partícipes as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenha 
vigido e creditando."se-lhes os b~nefícios adqui'.ridos no mesmo período. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituem motivo ·i ara a rescisão 
independentemente do instrumento de sua formalização: 

1 
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CONVÊNIO Nº 896/2017-SEDU 

a. Inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas; 
b. Utilização de recursos em desacordo com o objeto previsto no Plano de 

fu~lho; / 
e. Constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação eml 

qualquer documento apre$entado ou de irregularidade de natureza grave; 
d. Falta.de .. apresentação da prestação de contas final .óU de prestações de contas! 

paro1a1s; 
e. A verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de 

contas especial. 
f. A não apresentação tempestiva do Plano de Trabalho Definitivo, nos termos do 

art. 6°, do Decreto Estadual nº 8332/2017. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste CONVÊNIO será de 13 (treze) meses, contados a partir da 
data de sua publicação, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo, desde que 
motivado e devidamente justificado pela parte interessada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- PUBLICAÇÃO 

Caberá ao CONCEDENIE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do 
presente CONVÊNIO, no Diário Oficial do Estado, sendo condição indispensável para 
sua eficácia. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DIREITO DE PROPRIEDADE 

Os bens remanescentes na data da concl1,1são ou extinção deste CONVÊNIO, que, 
em razão deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construidos 
são de propriedade do CONVENENTE, respeitado o disposto na legislação pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- CASOS OMISSOS 

Os casos omissos deste CONVÊNIO serão regidos pela legislação aplicável à espécie 
e, quando passivei, de comum acordo entre os participes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-FORO /( ' 
-~----•·-~----·--o .. ,-.----~'""' ·-----~·~·---e--·,·--. ------'--_,.c,. _____ c, __ . ._ __ --'-·-'"-•• ""·······-·•"e-~-,.-~~·.,~- -·-··--·--···-··•-··_. 

SBi;r·O:t<.;ri;i ·r/r! [,;t(H)o do Di~sü;ivr.•lvim.:,·nl:o 1J1tl<rnl1 .. Sfi[1U l 
Rllé'C.Uf!Jllili'léil_l Hftno de E~:;>,rp)<',:,I l Z9!J ·-- .:Y1 il!.l(l~ir .... E~lrfkiú C(l•!-t_t\nO l•lunl'ti)i.'. ·çj\ ·:" ' 

e ~:;\-~;r;(_:;·;:~ '?,~\) ~;~~r;:~1~·;1•,;,~1-? ·j:~~ :t- (~~i1:1;1t~~:';;~~--~~1;1~~~/ íl :J 
1\!'6'\'''-~'.\~du.pr.\/üv.br ·- ~;<:rJ!Jq:pr.9011.br ~ 

Página 10 de 11 



CONVÊNIO Nº 896/2017-SEDU 
Secftllfif do 

OesfnvoMme')'o U1b100 

Os partfcipes elegem o foro da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, coj 
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisque 
dúvidas ou que'sfões oriundas do presente CONVÊNIO, que não possam se 
resolvidas administrativamente. 

E por assim estarem plenamente de acordo, os partlçipes firmam 
CONVÊNIO; na presença das testemunhas abaixo índlcaélas, em O 
igual teor e forma. 

~ ~ /},i(. 
J"qA_? CARLOS ORfEGA 

Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano 
Superintendente do Serviço Social Autônomo 

PARANACIDADE 

Testemunha 1 Testemunha 2 

--------·-------se1:i'e l•iri~"~1er;t;;Jê)(10 01~s 1~ i iiiolví rr~c7ii:üürliiíITTJ - s1:b1.i·------ - ---·-- ------· 
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0310712018 Sistema Integrado de Transferências 

TCEPR 
SIT - Sistema Integrado de Transferências 

Número SIT 34573 - Tt:RMO DE CONVÊNIO 896/2017 concedente SEDU Tomador PM PATO BRANCO SJtm1ção Formalizada 

Concedente Informações Gerais íf!,} 

Ato de Transferência 
Data de Registro noSIT tS/12/2017 

Dados Concedente 

Dados Tomador 

Partft:ipes 

Plano de Trabalho 

Aditivos 

Rescisão 

!lítmero SH 34573 

Tlp!I Instrumento Termo de Convênio 

Ni'.nnero do Instrumento 696 

Sít1111çlio Atu<1l Formalizada 

Concedente SOCRETARIA DE ESTADO ::io DESENVOLVIMENTO URBANO 

Tomadur MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

Ano 2017 

o.:ila C!'!lt!brnçan 30/11/2017 

Data inicio Vigênda 07/12/2017 Repasses 

Avaliaç!lo 

Circunstanciado 

Data Fim vigênda 01)01/2019 

Data lnklo Exccuçao 07/12/2017 

Duta Fim Vigência sem Adltlvo 01/01/2019 

Oalil Fjm Execuçiio 01/01/2019 

Ped6dico de Publicação OIOE 

Data Fim E.xecução Si'm Aditivo 01/01/2019 

Termo Fiscal!:i:ação 

lnconsJstãm::ias 

Fechar Bimeslrei; 

Tomada de Contas 

Resumo Financeiro 

Documenlm; Anexos 

Flnal!zaçao 

Prestação de Contas 

outa Publirn(.ln 07/11/2017 

Atl11Jdadc l'rin(lpi!I da Transfei-~ncla Infra-Estrutura Urbana 

Objeto AQUISIÇÃO OE VEiCULOS /EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS 

VulrH do Repas1>c Atual 50.000,00 Vulor Uu Repa:;sc: In!did 

Vah>r Contrapartida Atual 

Remfüuento Financeira Atuul 

V<1lor Total Tnmsfcrl!m:la 

0,00 

0,00 

50.000,00 

varor contrapartllla lnJcl<1I 

Rendimento Fh1<1ncciro Inicial 

Valor Totill Trausf. Inlcl11I 

Mentlflcaçilo Oo Respons.1vllt Pela flscalJ;rnçtio da Trnnsferêncla no Concedente 

Dados a,.,m::ários 

CPF 875.949.359-34 

Nome RlCARDO MULLER 

Cari~o COORDENADOR OPERACIONAL 

Bilnco 1 - BANCO DO BRASIL 5.A. 

50,000,0ll 

o,oo 
0,00 

50,000,00 

AQêflCiil 0495·2 Cont;1 Corrente 77969-5 

Consulta ao c:om;ellrn de Polltlrn Pública 

Usuário logado AUGUSTlNliO ZUCCHl 

Perfil ele Acesso COMl>LfTO 

Entld<ide LogiHlil MUNICiPtO OE PATO anANCO 

Conselho 

Núinero ela Ata 

nat.1 daAl11 

h!!p://servicos.tce.pr.gov.brfTCEPR/Tribunal/SIT/sitAcessarTransferenciatnfoGerais.aspx 111 



PL.i\N.ó:JtE 'fRA.ijALHÓPMLÍMINAR • P AM 2017 

1. DADOS CADASTRAIS 
' 

Orgão/Entidade proponente (TOMADOR} C.N.P.JJM.F,: ! 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 76.995.448/0001-54 1 

l -

End;reço: 
Nome do Prefeito( a): R CARAMURU, 271, CENTRO 

AUGUSTINHO ZUCCHI U.F. 1 CEP: Telefone: 

PR 85501-060 46-3220-1544 

2. CONCEDENTE 
Nomt:": C.N.P.J./M.F.: i 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 76.416.908/0001-42 ' 
j 

Endereço: E~mail; . 
i 

R Dep Mário de Barros, 1290, 2°, Centro Cívico sedu@sedu.pr.gov.br ! 
Cidade: U.F. 

1~~30913 
Telefone: . 

\ 
CURITIBA PR 4 I.3250 7244 i 

OUTROS PARTÍCIPES 
Nome: C.N.P.J.IM.F.: 

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE 01.450.804/0001-55 
Endereço: E·mail: i 

R Dep Mario de Barros, 1290, 1 º, Centro Cívico paranacidade@paranacidade.org.br i 
Cidade: U.F. 

1 ;~530913 
Telefone: : 

l 
CURITIBA PR 41.3350 3300 ' i -

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
Titulo do Projeto: Período de Execução: ) 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0210112018 - 3011112p1 s 
Número de Protocolo: ' 
14.934.919-7(PATO BRANCO) ! 

j 

ldenlificução do Projeto: ( 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS I EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS 
\ 

' 
Quantidade; ; 
01 Conjunto de Veículos I Equipamentos Rodoviários \ 

Justificativa da Proposição ------+-
j 

' 
Ampliação e melhoria do Parque de Veículos e Máquinas do Município, visando ao aprimorame~to 
da prestação de serviços públicos à população. i 

i 
' 

' 
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4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO 
ETAPA DURAÇÃO i ou ESPECIFICAÇÃO 

JNiCIO TER1111NO 
VALOR- R.f: 

FASE ' 
1 Procedimentos prévios à contratação 

02/01/2018 17/05/2018 -(incluindo licitação) 

2 Execução do objeto 28/05/2018 05/09/2018 R$5o.Óoo,oo 
l 
i 
j 

l 
- -· 

i 
TOTAL R$50.QOO,OO 

j 

5. PLANO DE APLICAÇÃO 
D01'ACÃ0 ORÇAMENTARIA DO PROPONENTE VALOR-EMH$ J,DO ' 

COD[GO ESPECIFICAcAO CONCEDENTE CONTRAPAR lDA 

EQUIPAMENTOS E 
67.002.15.451.0017.3058.4.4.40.42.01 MATERIAL R$50.000,00 -

PERMANENTE 

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO 
PARCEL REPASSE CONTRAPAR[I'IDA 

META MftSIANO CONCEDENTE PROPONE~TE 
A R$ I,00 R$J 00 1 

' 
1 Execução de até 100% 10/2018 R$50.000,00 

i - j 
i 
' j 

' 
' 

SUBTOTAL R$50.000,00 -

- 919-7 p PATO BRANCO prol 14.934. ( ATO BRANCO) 
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7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE) 

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova jurjto ao 
CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da lei, que inexiste qualquer débito em 
mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Adminis~ração 
Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundps de 
dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plapo de 
Trabalho. i 

1 

O município compromete-se a arcar com a contrapa1iida necessária à execução do objeto. 
~ 

~!ano de t.r~bal~~p;~'~·'~~:~~.~ aco,.do com o Decrnto 8332/2017. 
i\J ' · V .._,{ 

Maria Ines erbec (CA <:'469Ü217) 
CTEC/SED Data: 30/11!'2017 

ozu,c Hl 
refeito(a) Mmjic'pal 

8. APROVAÇÃO preliminar conforme Decreto 8332/2017 (ORGÃO CONCEDENTE) 
Nome: Assínatura ' 

João Carlos Ortega 

f- .{./~ J?,l Curga: Duta; '·, r 
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e 

30/11/2017 ! 
Superintendente do P ARANACIDADE ' ' 

PATO BRANCO-prol 14.!l34.919·7(PATO BRANCO) 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Parecer ao Projeto de Lei nº 96/2018 

Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento se reuniram para 

analisar e emitir parecer ao Projeto de Lei nº 96/2018, de 8 de junho de 2018 
- Mensagem nº 60/2018 (Regime de urgência) - Autoriza o Executivo 
Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais). 

O presente projeto de lei visa autorização legislativa para abertura de 

Crédito Especial no Orçamento Geral do Município no valor de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), com recursos de excesso de arrecadação através de 
convênio firmado entre o Município de Pato Branco e a Secretaria de Estado 

do Desenvolvimento Urbano - SEDU, sob nº 896/2017, para ampliação e 
melhoria do Parque de Veículos e Máquinas do Município, visando o 

::){' 

aprimoramento da prestação de serviços públicos a população. ::' ... g 
Em relação à proposiç~o em tela, verificando as informações que o ti' 

referido Projeto de Lei visa estabelecer, não foi observada nenhuma ~ 
, ~ 

ilegalidade. Após análise, emitimos PARECER FAVORAVEL, à tramitação do ...... 

presente ao Projeto de Lei . 

É o parecer, Salvo Maior Juízo. 
Pato Branco, 20 de maio de 2018. 

Marco Antoni 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
e-mail : legislativo@camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 



E~tado tio Paran:l 

GABINETE DO VEREADOR JOSÉ GILSON FEITOSA DA SILVA-PT Req. 162/2018 

Exmo. Senhor 
Joecir Bernardi 
Presidente da Câmara Municipal de Pato ~ranco 

Requerem indicação de quais veículos serão 
adquiridos, a.s quais Secretarias/Departamento serão 
destinados. e quais serviços serão atendidos, por 
meio dos Projetos de Lei 96/2018 e 118/2018. 

Os vereadores infra-assinados, integrantes da Comissão de Orçamento e 

Finanças, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerem seja oficiado ao 

Executivo Municipal, solicitando ao Departamento competente, indicação de quais 

veículos serão adquiridos, as quais Secretarias/Departamento serão destinados e 

quais serviços serão atendidos, por meio dos Projetos de Lei abaixo elencados: 

1. Mensagem nº 60/2018, Projeto de Lei 96/2018, Convênio 896/17-SEDU; 

2. Mensagem nº 76/2018, Projeto de Lei118/2018, Convênio652/18-SEDU. 

O pedido justifica-se, para auxiliar a relataria da Comissão a elaborar o parecer 

do referido Projeto de Lei. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Pato Branco, 04 de julho de 2018. 

Rua Ara riboia, 491 Fone: (46) 3272-1500 

Marco Ant 

85501-262 Pato Branco 

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

Paraná 



PREFEITURA DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PARMIÁ G,\Bl.'lETE 00 l'REFE.110 

Ofício nº 12/2018/SE Pato Branco, 4 de julho de 2018. 

Senhor Presidente, 

Atendendo solicitação efetuada pela Comissão de Orçamento e Finanças, 

solicitando indicação de quais veiculos serão adquiridos, as quais Secretarias/Departamento 

serão destinados e quais serviços serão atendidos, por meio dos Projetos de Lei abaixo: 

1. Mensagem nº 60/2018, Projeto de Lei 96/2018, Convênio 896/17-SEDU; 

2. Mensagem nº 76/2018, Projeto de Lei118/2018, Convênio652/18-SEDU. 

Resposta: Serão adquiridos 2 (dois) veículos/passageiros e estarão a 

disposição da Secretaria de Administração e Finanças. 

Respeitosamente, (/···,, 

/ \ / 
L 1 ·. L~, "'~' / 

---~/ CARLOS LOPÉS /;,{--,, 

A Sua Excelência o Senhor 

JOECIR BERNARD! 

Presidente da Câmara Municipal 

Pato Branco - PR 

Secretário Executivo 

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


