
PREFEITURA DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PARAllÁ GABINETE DO PREFEITO 

0fl8 
MENSAGEM Nº 76/2018 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Valemo-nos da presente mensagem para encaminhar 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 652/2018 - SEDU, 
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. 

Rua Caramuru, 271 • 85501-064 •Pato Branco• Paraná 
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PROJETO DE LEI Nº 11~ /2018 

Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no 
exercfcio de 2018, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais) e dá outras providências. 

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

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

de Planejamento 

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

Ação Especificação Valor R$ 
2.216 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 Municfpio 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 

FINANÇAS 
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 - 925 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 Valor R$ 
925 - Convenio 652/18 -SEDU - A 50.000,00 

Total 50.000,00 

ra • 85501-064 •Pato Branco• Paraná 
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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 .q~:S /7.015<· 

Pato Branco, &S \_ob l õ<o l'R . 
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Márcia .Regina Zanoelo 

Ass.6ssora Contábil 

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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PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 118/2018 

Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei nº 118/2018, obter autorização 
Legislativa para abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) e dá outras providências. 

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, sendo que a abertura dos créditos se faz necessária visando o 
aprimoramento da prestação de serviços públicos a população, através de recursos de excesso 
de arrecadação de convênio firmado entre o Município de Pato Branco e a Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Urbano - SEDU, sob nº 652/2018 - SEDU, para ampliação e melhoria do 
Parque de Veículos e Máquinas do Município. 

4 05- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS 
4. 05.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
4. 04.122.0007 .2.216 - Manutenção das atividades do Departamento Administrativo 
i 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente 
i Fonte - 925 

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

4 4 90 52 00 
EQUIPAMENTOS E 

00 MATERIAL 
PERMANENTE 

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 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 utensilios 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. 

A Lei nº. 4320/64 nos artigos 40, 41, inciso li ,42 e 43 tratam 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". 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85.501-262 Pato Branco Paraná 
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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. 

§ 1º. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não 
comprometidos: 

li - os provenientes de excesso de arrecadação. 

§ 3°. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o 
saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação 
prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do 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 á 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 1º, inciso li e 3° e 4° do art.43 da Lei 4320/64, conforme Fonte: 

•!• 925 - Convenio 652/18 -SEDU - Aquisição de um veículo 

Os artigos 1° 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, 26 de junho de 2018. 

Í~1_(jo 
•....... ·· ···· Márcia"RegifiaZanõelô 

ASSESSORA CONTÁBIL 
CRC-PR Nº 27.823/0-3 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272·1549 85.501·262 
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TERMO OE CONVêNIO Nº 66212018-SEOU QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA OE ESTADO 00 
DESENVOLVIMENTO URBANO, O SERVIÇO 
SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE E O 
MUNICf PIO DE PATO BRANCO 

Pelo presente instrumento o ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurfdlca de direito públlco, 
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 - 2º andar - Edlflclo Caetano Munhoz da Rocha, Curitiba-PR, CEP 
80.530-913, doravante denominada SEDU, na · condlçao de CONCEDENTE; o 
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDAOE, pessoa jurfdlca de direito 
privado, sem fins lucrativos, instltuldo pela Lei Estadual n• 15.211/2006, Inscrito no 
CNPJ sob nº 01.450.804/0001-55, com sede na Rua Deputado Mário de Barros, 1290 
- 1º andar - Edlflclo 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 
Munlclpio de PATO BRANCO, pessoa jurfdlca de direito público, Inscrito no CNPJ sob 
n· 76995446000154, doravante denominado MUNICIPIO, na condição de 
CONVENENTE, neste ato representado pelo(a) Prefelto(a) AUGUSTINHO ZUCCHI, 
considerando o contido no(s) protocolo(s) 15.088.548-5, 

RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente CONVi;NIO, regido pelas 
disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Estadual nº 15.608/2007, Lei 
Estadual nº 19.361/17, 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 e seguir 
estabelecidas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Constitui objeto do presente CONVi:NIO a 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 CONVi:NIO, Independentemente de transcrição. 

L --.. ~ 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: O Plano de Trabalho Preliminar bem como o Plano de 
Trabalho Definitivo devem manter compatibilização harmônica entre a matéria 
relacionada nos documentos e o objeto do presente Termo de Convênio. 

CLÁUSULA SEGUNDA-RECURSOS 

Para a execução do objeto deste CONVtNIO, os recursos somam o valor total de 
R$52.635,00 (cinquenta e dois mll, seiscentos e trinta e cinco reais), cabendo ao 
CONCEDENTE destinar o valor de R$50.000,00 (cinquenta mll reais) os quais 
correrão â conta da dotaçao orçamentária 67 .002.15.451 .0017.3058.4.4.40.42.01, 
fonte de Recursos do Tesouro do Estado, e ao CONVENENTE, como forma de 
contrapartida, destinar o valor de R$2.635,00 (dois mil, seiscentos e trinta e cinco 
reais), importância equivalente a 5,01 % do valor total pactuado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Durante a execuçao do objeto deste CONVtNIO, toda e 
qualquer despesa excedente deverá ser suportada Integralmente pelo 
CONVENENTE, na forma de contrapartida munlclpal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Havendo divergência a menor dos recursos previstos no 
Convênio, com base no Plano de Trabalho Prellmlnar e no Plano de Trabalho 
Definitivo, referido saldo de financeiro deverá respeitar a proporclonalldade mlnlma 
disposta na presente Cláusula e o final do ajuste retornar ao CONVENENTE com 
condição de regularidade do termo de transferência. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A proporcionalidade mlnlma disposta na presente 
Cláusula do Convênio deverá ser respeitada durante a vigência do ajuste e não poderá 
ser alterada pelos participes ainda que haja alteração do valor do Convênio. 

CLÁUSULA TERCEIRA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

Os recursos do CONCEDENTE, destinados à execução do objeto deste CONVi;NIO, 
serão liberados de acordo com a Lei Estadual nº 19.20612017, Lei Estadual nº 
19.361/2017 e com as medições realizadas pelo CONVENENTE, devidamente 
aprovadas pelo INTERVENIENTE, de forma proporcional com a contrapartida do 
munlclplo exceto nos casos enumerados na leglslação pertinente, Inclusive eleitoral, 
hipótese em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das vedações e/ou 
Impropriedades ocorrentes. 

. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de obras, o valor da última medlçao não poderá 
ter percentual inferior ao estabelecido no edital de llcltaçao aprovado pelo 
INTERVENIENTE. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Os recursos repassados e a contrapartida financeira 
deverão ser depositados e movimentados na mesma conta bancária especifica, em 
lnstltuiçao financeira oficial. 

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

CLÁUSULA QUARTA- UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 

O CONVENENTE deverá providenciar a abertura de conta bancária especifica, em 
instituição financeira oficial, para a movimentação dos recursos transferidos pelo 
CONCEDENTE, na forma da Lei Estadual 19.361/2017, permitindo-se saques 
somente para pagamento de despesas referentes ao objeto pactuado. 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo 
anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito deste CONV!:NIO 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 convenlals, desde que constem de 
demonstrativo especifico 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 especifico 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 deverao 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; 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando da conclusao, denúncia, rescisão ou extinção 
deste CONVtNIO, os saldos financeiros remanescentes, Inclusive os provenientes 
das receitas realizadas, serao 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 Gula de 
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Recolhimento, código 5339, sob pena da Imediata lnstauraçao de tomada de contos 
especial, bem como nos seguintes casos: 

a. Quando da nao execução do objeto do CONVi=NIO no prazo definido: 
b. Quando não for apresentada, no prazo exigido e dantro das normas vigentes, 

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

estabelecida deste CONVi;NIO; · 
d. Quando nao 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 CONVi;NIO serao comprovadas por melo de 
documentos originais próprios, tais como notes fiscais, notas fiscais-faturas, 
duplicatas, recibos de pagamento, gulas de recolhlmento de encargos sociais ou 
tributos, devidamente quitados, em que constem referências ao nome do 
CONVENENTE, número deste CONVt:NIO, número do empenho, número do 
processo, endereço, CNPJ, Munlclplo e Estado do fornecedor. 

PARÁGRAFO ÚNICO: ~vedado ao CONVENENTE: 

a. Utilizar os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste CONV~NIO, 
ainda que em caráter de emergência ou em despesas efotuadas em data 
anterior à sua celebraçao ou posterior ao seu perlodo de vigência; 

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

e. 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 

1 - São atribuições do CONCEDENTE: 
i 

{__~ 
·- · · · ........ _ .. ___ ---- .. ·~.-.~;;.:~;-;;Cicl:;t:tt1õ~t;,·(;" .. ~,~;-;;.i;;. .1rni~· ·~l~~11~~:-:;c1~~:· ·- - ··· · · 

l~ot~ t" :p•1\ \• I.• M ,.-ii.. tJn l4 h•o~. t:r·;,n · :,.,, ·'"'' 11 l 11ll tJ:. L 1c \.•\1·<1 Mon hu/ •lt' •·\i<I i. 
'•' li ' • ·,,14 ,) t•· ' l;JJ •. 1:: I ! \ ( •. t11hh.\ .. ( 11t,tth 

r.t •'••··· ' t: ) .•'·11·1.'·'·• 1.,, ,, , ) : : 1~ -: >:a ,-·· 
. , •u:. ::.. 1.iu . 1V.:~n,· 1., • • ·~h.i..11: 1 .·jlh' •.t 



CONVÊNIO Nº 652/2018-SEDU 

a. Repassar os recursos financeiros destinados à consecução do objeto deste 
CONV~NIO após a supervisão da medição realizada pelo 
INTERVENIENTE e dentro do disposto na Lei nº 19.206/2017; 

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

c. Aplicar as penalidades previstas e proceder às ações administrativas 
necessárias à exigência da restllulçao dos recursos transferidos, quando for 
o caso; 

d. Publicar o extrato deste CONV~NIO no Diário Oficial do Estado; 
e. Valldar o termo de objetivo atingido do presente CONVt:NIO, emitido pelo 

INTERVENIENTE; 
f. Apresentar lnfonnações e documentos, bem como encaminhar a prestaçao 

de contas parcial e final deste CONV~NIO ao Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná, por melo 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 Trabalho Definitivo 
aprovado pelo CONVENENTE e da análise e aprovação dos projetos, a 
licitar e, mediante verificação do procedimento llcltatório feito pelo 
CONVENENTE, autorizar a homologação da llcltação e a contratar a 
aquisição do objeto deste CONVt:NIO. 

li - Sao atribuições do INTERVENIENTE: 

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

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

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

CONV~NIO, podendo Inclusive constituir comissão especial para 
acompanhamento de sua execução; 

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

Ili - Sao atribuições do CONVENENTE: ~ 
a) Executar diretamente a integralidade do objeto pactuado ne;e dp~V~IO; 
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CONVÊNIO Nº 652/2018-SEDU 

b) Assegurar, na sua Integralidade, a execução do objeto deste CONVi=N10, 
determinando a correção de vlclos que possam comprometer a fruição, pela 
população beneficiada, das benesses Inerentes ao objeto pactuado, 
Inclusive quando detectados pelo CONCEDENTE; 

e) Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio públlco gerado 
pelos Investimentos decorrentes deste CONVi:NIO; 

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

e) Assegurar, mediante previsão orçamentária especifica, os valores 
referentes à contreparUda financeira eventualmente oferecida; 

f) Promover, se for o caso, os créditos dos recursos financeiros referentes â 
contrapartida, na conta bancária especifica 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 de 
eventuais demandas Judiciais relativas a recursos humanos utllizados na 
execuçao do objeto deste CONVtNIO, bem como por todos os ônus 
tributários ou extraordinários que Incidam sobre o presente Instrumento; 

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

i) Realizar, sob sua Inteira responsabilidade, após a devida autorlzaçao do 
CONCEDENTE, o processo llcltatórlo e a contratação, nos termos da 
leglslaçao vigente; 

j) Apresentar informações e documentos ao Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, por melo 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 Medlçao dos serviços executados; 

1) Indicar, em ato especifico, profissional para o acompanhamento e 
fiscalização do cumprimento do objeto deste CONVi=NIO; 

m) Instaurar processo administrativo apura tório, lncluslve de caráter dlsclpllnar, 
quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos ou 
Irregularidades na execução dest~ CONVl:NIO, comunicando a eventual 
instauração ao CONCEDENTE; 

n) Informar, mediante declaração por ~scrlto, a Inexistência de outro 
Investimento público simultâneo com o mesmo objeto do presente 
CONVi=NIO; 

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 CONVl:NIO, sendo vedado aos participes a execução 
de ações previstas no Plano de Trabalho Definitivo com apllcaçao das 
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logomarcas Institucionais no ano eleitoral, nos 03 (três) meses que 
antecedem o plelto até o ténnlno das elelções (2º turno, se houver). e 11 
utlllzaçao de nomes, slmbolos ou imagons que caractarlzem promoçao 
pessoal de autoridades ou servidores públicos; 

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

1. Comprovante de Garantia Contratual; 
2. ART - Anotaçao de Responsabll!dade 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. Matrícula da Obra ou Serviço no INSS, observadas as Isenções 
da lnstruçao Normativa 209/INSS/DAF; 

4. Alvará de construção. 

q) Sem prejuízo às demais atribuições, junto à medição da última parcela 
deverao 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 matricula 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) Em caso da propositura de qualquer demanda judicial envolvendo a 
execução do objeto deste CONV~NIO, o CONVENENTE deverá assumir 
em julzo toda a responsabilidade pela sua fiscalização e contrataçao, 
Isentando o Estado do Paraná e o INTERVENIENTE de quaisquer ônus; 

t) Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente 
CONVtNIO, Independentemente da apresentação da prestação de contas 
ou mesmo após seu julgamento, em local seguro e em bom estado de 
conservaçao. mantendo-os à dlsposlçao do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná pelo prazo de 10 (dez) anos, devendo ser observadas as regras 
constantes na Instrução Normativa 61/2011; 

u) Apresentar ao INTERVENIENTE, no caso do objeto deste Instrumento 
relacionar-se às ações de Infraestrutura urbana (obras), no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias contados a partir do ato de assln lura deste 
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CONV~NIO, ns informações referentes à responsabilidade técnica do 
profissional, mediante juntada da ART ou RRT de projeto, com respecUvo 
comprovante de recolhimento da gula 'respectiva, e cópia da matrlcula 
atualizada do Imóvel em nome do municlplo Impactado pela açao, quando 
necessário; 
Apresentar ao INTERVENIENTE, como condição de eficácia, os 
documentos relativos 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 (conto 
e vinte) dias contados a partir do ato de assinatura deste CONVi=NIO e, 
ainda, compatrvel com o prazo de validade das normas orçamentárias 
referentes à validade dos empenhos, sob pena de rescisão unilateral deste 
Instrumento; 

CLÁUSULA SÉTIMA -ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO 

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

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 CONVê:NIO, 
além dos locais de sua execuçao. 

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 relaclonados direta ou 
Indiretamente com o Instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização ou 
auditoria. 

CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas deste CONVtNIO deverá ser encaminhada pelo 
CONCEDENTE ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por melo do Sistema 
Integrado de Transferência - SIT, observando o contido nas resoluç~es e Instruções 
normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O CONVENENTE deverá efetuar a prestação de contas 
parcial dos recursos repassados, sob pena de obstar o repasse das, prestaçõas 
financeiras subsequentes, bem como deverá efetuar a prestação de contas ao 
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CONCEDENTE, conforme prazo estabelacldo na leglslaçao vigente. 

CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES 

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

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor do presente CONV~NIO nao 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 justlfica~lo; 
b. Quando houver modificaçao do projeto ou das especlncações, para melhor 

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

acréscimo quantitativo de seu objeto; 
d. Quando ocorrerem fatos lmprevlslvels ou prevlslvels, porém, de consequências 

Incalculáveis, retardadoras ou Impeditivas da execução do ajustado, ou ainda, 
em caso de força maior, caso fortuito ou fato do prlnclpe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DENÚNCIA E RESCISÃO 

O presente CONV~NIO poderá sor denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e 
rescindido de pleno direito, Independentemente de lnterpelaçao 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 tome material ou formalmente 
lnexecutável, sem quaisquer ônus advindos dessa medida, imputando-se aos 
participes as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenha 
vigldo e creditando-se-lhes os beneflclos adquiridos no mesmo perf odo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituem motivo para a resclsêo deste CONVi:NIO, 
Independentemente do instrumento de sua formallzaçâo: • 

I 
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a. lnadhnplemento de qualquer das cláusulas pactuadas; 
b. Utillzaçao de recursos em desacordo com o objeto previsto no Plano do 

Trabalho; 
c. Constatação, a qualquer tempo, de falsldade ou incorreção de Informação em 

qualquer documento apresentado ou de Irregularidade de natureza grave; 
d. Falta de apresentaçao da prostaçao de contas final ou de prestações de contaa 

parciais; 
e. A verlficaçao de qualquer circunstancia que enseje a Instauração de tomada de 

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

art. 6°, do Decreto Estadual nº 833212017. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- VIGENCIA 

O prazo de vigência deste CONVi;NIO será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua publlcnçao, pqdendo ser prorrogado po_r melo de termo aditivo, desde que 
motivado e devidamente justificado pela parte Interessada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- PUBLICAÇÃO 

Caberá ao CONCEDENTE providenciar, por sua conta, a publlcaçao resumida do 
presente CONVt'.NIO, no Diário Oficial do Estado, sendo condição lndlspensével para 
sua eficácia. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DIREITO DE PROPRIEDADE 

Os bens remanescentes na data de conclusao ou exllnçõo deste CONV~NIO, que, 
em razao deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transfonnados ou construidos 
são de propriedade do CONVENENTE, respeitado o disposto na legislaçao pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- CASOS OMISSOS 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO 

Os participes elegem o foro da Comarca da Reglao Metropolitana de Curltlb.a, com 
P~glna 10 Ji 11 
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exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
dúvidas ou questões oriundas do prosante CONV~NIO, que nao possam ser 
resolvidas administrativamente. 

E por assim estarem plenamente de acordo, os participes firmam o presente 
CONVi;NIO, na presença das testemunhas abaixo Indicadas, e 02 (duas) vias de 
Igual teor e forma. 

Curitiba, 3 de Abril de 2018 . 

..L. ~í J "J;.
Secre1Ari~X~1~!~!-~cse~~~~ento Urbono 

Superintendente do SeNlço Social Autônomo 
PARANACIDADE 

Testemunha 1 

) 

Testemunha 2 
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1. DADOS CADASTRAlS 
011lolf.01ld1.do plO~:l(nlt (fOMADO)l) 'e N p J IM I' . 

,_1_>RE_·_F_EI_T_U_RA_M_U_N_J_c_1r_A_L_O_E_. P_A_T_O_l_lR_A_N_c_o-..-_ _ _ _ _ ..J...i6:995.44s100~1_ -_54 ___ _ 

Homo do l'tcrcilo(n): 

AUGUSTJNHO ZUCCHI 

l!ndeic<o. 

R CARAMURÚ, 271, CENTRO 

2. CONCEDENTE 
Nome: 1 C.N.P IJM.P.: 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 76.416.908/000 l-42 
Endcrc~~o: 1'.-mtll: 

. 

R Dep. Mário de Dnrros, 1290, 2°, Centro Clvico. sedu@sedu.pr.gov .br 
·-Cidade: llf. 

1~~30913 l~'t.:01244 CURITIBA PR 

OUTROS PARTÍCIPES 
Homo: lcHrJIM P.: 
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARA NA CIDADE o 1.450.804~0001-55 
l!nde~o: lll-1111il: 
R Dep. Mnrlo de D1mos, 1290, lº, Ccntto Cívico. purunncld11de@paranacidadc.org.br -Cid..Jc: V.P. 1 CRP: 1 Telefone: 
CURJTIDA PR 80530913 4 l.3350 3300 

3. DESCRIÇ Á ODOPROJRTO 
'fllulo do P1ujc(o: l'e4 lo<lo tio l>xco çfo: 

EQUU>AMEN'l'OS E MATERJAL PERMANENTE 03/05/2018 - 03/04/2019 
-· -- - -- -

tNmao do l'rOlcxolo. 

15.088.548-5 

ltkoúílteÇlu do ProJt<o: 

AQUISIÇÃO DE VBICULOS / EQUIPAMUNTOS RODOVIÁlllOS 

Qutnti&idc: 
O l Co1uunto de Veiculas/ Equipamentos Rodoviários 
JwtÜK.tU\'& da Ptoposlçlo 

Ampllaçilo e melhoria do Porque de Veículos e Máttulnas do Munlclpio, visando no oprlmoramcnto 
da prestação de serviços públicos à população. 

-~ 
•, 

l 'llginll I dc :I 



ETAPAS U 4. e o Á FASES DE EXECUÇ o 
ETAPA DURAÇAO ou ll!;n :c1t1CAÇÃO - · VALOR·Jlt 
FASt: IHlciO TllMCllO 

1 Procedimentos prévios à contralaçlfo 
03/05/2018 17/09/2018 (incluindo licltaçlto) . 

2 Execuçflo do objeto 27/0!>/2018 07/01/2019 R$52.635,00 

TOTAL R$52.635,00 

Á 5. PLANO DE APLICAÇ. o 
i--- UO'f ACÃO OR<'.A M l!NT A RIA DO l'KOPONEN1'E VALOll - l!M IU 1 00 

CODIGO ISPECllltCACAO CONC•:Dr.rm>. CONTRAPARílOA 

6702.15451173.058.4440.4201 EQUIPAM~NTOS E 

+ ConlrnpRrlidR Municipal MATERIAL RSS0.000,00 RS2.635,00 
PERMANENTE 

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMIJOLSO 
PAIICE!, Hl:PASS•: CONTRAl'ARTIOA 

META Mt.S.IANO CONCWl!ta1; PHOl'ONENlT. 

" llS 1 00 IU 1.00 

1 Execução de llfé 100% 0212019 RS50.000,00 R$2.6J5,00 

SUDTOTAL R$52.635,00 
-
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7. DECLARAÇÃO (PROl'ONP.NTE) 

Nn qunlidude de represcntuntc do propommte DECLARO pnrn fins de prova junto ao 
CONCEDENTE e sob lodos efeitos e ns penas da lei, que inexiste qualquer débito cm 
mora ou situação de inadimplência junto a quniquer órgilo ou cnti<lnúe .da Admlnistmçífo 
Pública Estadunl ou Fcdecul, que impeçnm n transferência de recursos otiundos de 
dotnções consignadas uos orçamentou do Estado ou da Uiliilo, riu forma deste Pluno de 
Trnbnlho. 

O município declara que possui disponlbllldarlc recursos para n execução do objeto 
convcniudo na ordem mínima de 5% do vnlor total do ajuste, como formn de 
contt·npnr:tida · munlclpnl, e compromete-se a efetivar a juntada da Dcclnração de 
Disponibilidade Firumcelrn, cm conjunto com os demais documentos 
imprescindíveis pari\ n clllboração do Plfmo de Trabalho Definitivo. 

PATO JlRANCO, 3 ,-:~c20l8 
. ... // 

// I / 
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_, . ~: AU_9USTINHO ZUCCfll 
· • C•rgõ: Prcfelto(u) Municipal 

l'lnno d• l,..h•lloo pt•lny,•m Ó'mdo <'Om o llmolo 8JJ2no11. 

l\. ~j' - ~--)z.,v "--
Mnrin lnés Tor~k (C -A69 7) 
CTEC/SílDU Dnle: 03/04/lO 18 

8. APRO_YAÇÃO~mlnnrconformc Decreto 8332/2017 (ÓRGÃO CO~CEDENTE_._) __ _ 
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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 ({o; u e,,\ i R (Z011?. 

Pato Branco, ,;){, [<i;;.t-./c.aR. 

José G~Fei-1.a da 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 



Estado do Pnraná 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Parecer ao Projeto de Lei nQ 118/2018 

Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento se reun iram para 

ana lisar e emitir parecer ao Projeto de Lei n!! 118/2018, de 22 de junho de 
2018 - Mensagem nº 76/2018 (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} e dá outras providências. 

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 652/2018 - SEDU, para ampliação ~ 

e melhoria do Parque de Veículos e Máquinas do Município, visa ndo o ~ ~ 
aprimoramento da prestação de serviços públicos a população. ~ ;; ,_. ~ 

Em relação à proposição em tela, verificando as informações que o ; ~ 
referido Projeto de Lei visa estabelecer, não fo i observada nenhuma ;:., ~ 
il ega lidade. Após aná lise, em itimos PARECER FAVORÁVEL, à tram itação do ~ 
presente ao Projeto de Lei. * §§ 

2 8 
É o parecer, Sa lvo Maior Juízo. 

Pato Branco, 2 de ju o de 018. 

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 
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1 :~ 1ado do Paranú 

GABINETE DO VEREADOR JOSÉ GILSON FEITOSA DA SILVA - PT Req. 182/2018 

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 Arariboia, 491 Fone: (46) 3272-1500 

Marco Ant 

85501-262 Pato Branco 

e-mail: legis lativo@camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 

Paraná 



PREFEITURA DE 

PATO BRANCO 
ESTADO 00 PARAflÁ GABINETE 00 PREFEITO 

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 veículos 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, 

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 


