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Senhor Presidente, 

PREFEITURA DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 

MENSAGEM Nº 01/2019 

Senhores Vereadores, 

Encartado a presente Mensagem encaminhamos Projeto de Lei , visando autorização 
legislativa para abertura de Crédito Especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 
1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais}, com recursos de Superávit Financeiro de Exercício 
Anterior, junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para continuidade da construção do 
reservatório do amortecimento de cheias do Bairro Bonatto. 

Como é de conhecimento dessa nobre Casa de Leis o convênio firmado entre o 
Município de Pato Branco e a União está cancelado, comprometendo a continuidade da obra, desta 
forma o Município assumirá a responsabilidade pelo término da mesma. 

Para dar continuidade a obra se faz necessário o pagamento dos serviços já 
executados na bacia de contenção pela empresa F. Zancanaro Terraplenagem Ltda., conforme 
licitação e contratos firmados no ano de 2015, e para isso estamos solicitando esta abertura de 
crédito em fontes de recurso de livre aplicação pelo município. 

Informamos que os empenhos de restos a pagar existentes, referentes ao exercício 
de 2015 serão anulados em sua totalidade, procedendo ao pagamento dos serviços executados 
com recursos livres do Município conforme já informado. 

Visando dar continuidade a obra o Município utilizará pessoal e equipamentos 
próprios no que for possível, como também, se necessário irá elaborar novos processos licitatórios 
para contratação de empresas especializadas, e, consequentemente finalizar a obra. 

Ainda, destacamos que o Projeto de Lei enviado ao Legislativo no exercício de 2018, 
conforme Mensagem 113/2018, com objetivo de abertura de crédito neste mesmo valor, foi retirado 
de apreciação pelo encerramento do exercício de 2018, não sendo mais possível executar a 
movimentação orçamentaria para o exercício de 2019. 

Face ao exposto, rogamos aos nobres edis que a matéria seja apreciada em regime 
de urgência, convocando esse Legislativo Municipal para realizar tantas sessões extraordinárias, 
quantas necessárias, para apreciação do incluso P. Je de Lei , conforme preceitua o artigo 27 da 
Lei Orgânica do Município de Pato Branco. 
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PREFEITURA DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PAIWIÁ GABlllETE DO PREFEITO 

PROJETO DE LEI N° 2'°) /2019 

Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no 
exercício de 2019, no valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e 
setecentos mil reais). 

Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 5.259/2018 e 
alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2018/2021, conforme segue: 

Pro rama Valor R$ 
0033 1.700.000,00 

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal a alterar ação na Lei nº 5.260/2018 e alterações 
posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2019, conforme segue: 

Ação Especificação Valor R$ 
1.036 Canalização e Construção de muros de 

proteção no Rio Ligeiro e afluentes 1. 700.000,00 

Art. 3° Autoriza o Executivo Municipa l a abrir no Orçamento Geral do Município de Pato 
Branco, Estado do Paraná, Crédito Especial por Superávit Financeiro de Fonte de Recurso Vinculada no 
valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) na classificação funcional programática 
abaixo: 

Código Especificação Valor R$ 
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
12.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 

AMBIENTAL 
18 Gestão Ambiental 
18.544 Recursos Hídricos 
18.544.0033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente 
1.036 Canalização e Construção de muros de proteção no 

Rio Ligeiro e afluentes 
4.4.90.51 - 510 Obras e Instalações 1.700.000,00 

1 Total 1. 700.000,00 

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

Fonte 
510 - Taxas - Exercício Poder de Policia 

Total 

Art. 5° Esta Lei entrará em vig 
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Valor R$ 
1.700.000,00 
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I - RELATÓRIO: 

MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ 

PROCURADORIA GERAL 

PARECER Nº 19/2019 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE 
TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO 
DE OBRA EM ATENDIMENTO A 
CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O 
MUNICÍPIO E A UNIÃO. SERVIÇOS 
PARCIALMENTE PRESTADOS. 
CONVÊNIO EXTINTO. AUSÊNCIA 
DE REPASSES AO MUNICÍPIO E DE 
PAGAMENTOS À EMPREITEIRA. 

Trata-se de consulta formulada pelo Secretário Executivo, 

através do memorando n.º O 1/20 19/SE (fl. 03), protocolado sob n.0 395955, em 07 de 

janeiro de 20 19, acerca da possibilidade de realizar-se o pagamento pelos serviços 

executados no ·âmbito do Contrato Administrat ivo n.º 111/2015-GP, decorrente cio 

Convênio n.º 776434, celebrado entre este Município e a União, por intermédio cio 

Ministério da Integração Nacional. Conforme relato, o convênio em questão "não foi 

ad itado" e o respectivo empenho foi cancelado. 

Consta cios autos o termo ele convênio (fls. 04/ 15), 

relatório de resumo de obra (fl. 16), extratos de consulta ao Sistema de Gestão ele 

Convênios e Contratos de Repasse (SINCOV), às fls. 17/22 e 27, extrato de consulta ao 

processo n.º 0051468-61.2016.4.01.3400, perante o TRF da 1ª Região (íls. 23/24), 

comprovante de empenho (fl 25) e respectiva nota (íl. 26). 

Recebido nesta Procuradoria, o expediente foi remetido, 

em diligências, à Divisão ele Licitações e Contratos e à Secretaria de Engenharia e 

Obras (fl. 28). A Divisão ele Licitações apresentou o Contrato ele Empreitada por Preço 

Global n.º 111/2015 e respectivos termos ele aditamento pactuando prorrogações ele 

prazo de vigência (fls. 29/48); o Secretário de Engenharia e Obras, por sua vez, trouxe 

aos autos os laudos ele liberação, relatórios e planilhas ele medições ela execução parcial 

da obra, conforme íls. 50174. /\~~:; 
• 1 . , ..... . . \ 
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MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ 

Assim, foram restituídos os autos para análise e parecer 

quanto aos aspectos jurídicos cio questionamento cio gestor. 

É o breve relato. 

II - FUNDAMENTAÇÃO: 

A consulta se relaciona a duas relações jurídicas distintas, 

uma delas estabelecida entre o Município de Palo Branco e a União Federa l e outra, que 

decorre da primeira, formada entre o Município e a empresa que se sagrou vencedora no 

processo licitatório Concorrência n.0 22/201 5, F. Zancanaro Terraplanagem Ltda. 

Através do instrumento ele fls. 04/ 15 1
, celebrou-se o 

convênio n.º 779434/2012-MI, cujo objeto consistia na " construção de reservatório de 

amortecimento ele cheias e canali zação do Rio Ligeiro, localizado no Bairro Bonatto 

[ ... ]" (cláusula primeira), prevendo o repasse cio valor total de R$ 5.851.605,75 (cinco 

milhões oitocentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinco reais e setenta e cinco 

centavos) e a contrapartida a ser prestada pelo Município de R$ 508.835,28 (quinhentos 

e oi to mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme dispôs a 

cláusula quinta cio termo ele convênio. 

Nota-se que o prazo de vigência foi estabelecido em 540 

(quinhentos e quarenta) dias (cláusula quarta) e que a liberação do pagamento da 

primeira parcela foi condicionada ao atendimento dos requisitos declinados na cláusula 

sexta do contrato. 

Em consulta ao Portal da Transparência2
, verificou-se que 

o prazo de vigência do Convênio foi renovado em maio de 2015, até o dia 30/05/2016, 

mas ainda sem a liberação da condição suspensiva dos efetivos repasses. Na mesma 

página eletrônica, consta o ofício 126/2016/GP, datado de 29/04/2016, sol icitanclo nova 

prorrogação cio prazo de vigência do convênio. Em seguida, o ofício 124/2017 /GP, de 

1 Embora a via apresentada nos autos não esteja devidamente assinada pelas partes, fo i possfvel verificar a 
existência do Convênio, através de consulta ao Portal da Transparência deste Município, onde constam os 
documentos encartados no Processo Lic itatório Concorrência n.0 22/201 5. Disponível em: 
http://pronimtb.patobranco.pr.gov.br/pronimtb/anexos/03%20- .-.-..... 
%20 Lic itacoes%20e%20Cont ratos/Exerc%C3 %A Dcio%2020 ! 5/Concorr%C3 %AA ncia/CP%2022%2 ~ ~ 
%20Constr.%20Reserv.%20Cheias%20 Bonato/Concorr%C3%AAncia%2022-%2020 15.gdf. Consult em . ':'. \ 

09/0 1/2019. ( / -~ 
2 

Endereço e letrônico indicado na nota anterior. :~ ·-· -: . :f R - ('. 
--; •z'" · ~ e 
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MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO 00 PAJWlÁ 

17 de abril de 2017, promovendo consulta quanto à possibilidade de dilação do prazo do 

Convênio. 

Através do memorando de fl. 03 , o Secretário Executivo 

comunica que não houve aditamento, do que se extrai que o prazo de vigência não foi, 

afinal, renovado. Os documentos de íls. 20/22 revelam que a anulação do Convênio foi 

solicitada em 31/05/2016, logo após a perda ele vigência, e qi1e o empenho referente ao 

repasse foi cancelado em 06/ 12/20 17. 

Extrai-se, ainda, do instrumento contratual de fls . 30/42, 

que o Município desencadeou processo licitatório para promover a execução indireta da 

obra objeto do convênio, Concorrência n.º 22/2015, o qual se encontra disponível para 

consulta no já informado endereço eletrônico do Portal da Transparência desta 

Administração, sendo que o edital foi publicado em 13/08/2015 e contava com dotação 

orçamentária e reserva de saldo indicada em 10/07 /20 l 5. O contrato foi firmado com a 

empresa que se sagrou vencedora, no dia 18/09/20 15, tendo por objeto " a construção do 

Reservatório ele Cheias e Canalização cio Rio Ligeiro, em atendimento ao Convênio n.º 

779434/2012-MI [ ... ]"(cláusula primeira). 

O valor correspondente ao repasse foi empenhado em 

30/12/2015 (fls. 25/26). Por sua vez, a ordem de serviço foi expedida, segundo 

documento de fl . 16, em 11 /02/20 16, e as medições realizadas em 25/04/2016, 

constatando a conclusão de 5,34% ela obra; em 31/05/2016, quando se observou mais 

16,6% de execução e, em 21 /11 /20 18, verificando a realização de 0,30% da obra. Os 

documentos ele fls. 5 1/74 atestam a constatação da parcial execução da obra pelo Poder 

Público Municipal , gerando possível crédito, no valor lotai ele R$ 1.41 2.25 1,39 (um 

milhão quatrocentos e doze mil duzentos e cinquenta e um reais e trinta e nove 

centavos). 

Conforme íl s. 43/48, o contrato 111/2015 teve seus prazos 

de execução e ele vigência prorrogados em 29/11/20 l 6 e em 10/11/2017, em virtude ele 

"superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 

altere fundamentalmente as condições ele execução cio contrato" (art. 57, § 1 º,II, da Lei 

n.º 8.666/93), bem como, teve nova dilação cio prazo ele vigência, em 29/11/2018, em 

r:~ão da "01~iss0ão ou atraso de providências a ~argo da ~dministração [ ... ]" (art. /~-· ··:~,_.' 
1 , VI, da Lei n. 8.666/93), estando o contrato vigente ate 11 /07/20 19. / ·- ·· 

.. 1-"T ~ 
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MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ 

Da análise dos fatos, observa-se que, aparentemente, o 

contrato administrativo celebrado entre o Município e F. Zancanaro Terraplanagem 

Ltda. originou-se ele forma regular, em relação ao Convênio celebrado com a União, 

uma vez que o ajuste não vedava a execução de despesa antes da liberação da condição 

suspensiva, mas somente "em data anterior à vigência do Convênio", ele acordo com a 

cláusula terceira, 3.2 do instrumento. Assim, sob este ponto de vista e quanto à 

obediência da regra descrita no art. 7°, § 2°, 111, da Lei n.º 8.666/933
, não há de se 

cogitar ele eventual nulidade cio contrato, em seu surgimento. 

Ademais disso, a análise dos fatos descritos leva a crer 

que a empresa contratada agiu ele boa fé ao participar de licitação, sagrando-se 

vencedora e iniciando os serviços, depois de expedida a ordem pelo Poder Executivo 

Municipal, conforme certificado à tl l 6. 

A execução parcial da obra foi devidamente atestada pelo 

fiscal cio contrato, bem como, pela Comissão ele Recebimento de Bens e Serviços da 

Administração Municipal, de acordo com a documentação encartada, ou seja, a 

contratada cumpnu, ele forma parcial, as obrigações assumidas no contrato n.º 

111/2015, cabendo, assim, à municipalidade promover o pagamento dos valores 

devidos, como estabelecido na cláusula sétima do contrato. 

Embora tenham ocorrido fatos que impediram a regular 

execução do convênio celebrado entre o Município e a União, tais circunstâncias não 

podem ser capazes de dar causa a prejuízo a ser experimentado por terceiro de boa fé, 

cuja relação se estabeleceu com a Administração Municipal e, não, com a União 

Federal. 

Em situações similares, o Poder Judiciário tem entendido 

que a ausência de repasse de valores prometidos para custear obra pública não é capaz 

ele afastar o dever cio contratante em promover o pagamento cios serviços efetivamente 

prestados. Neste sentido: 

APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
INADIMPLEMENTO. Empresa contratada pelo Município para 
fornecimento de materiais para construção de moradias - Previsão qu~ 

'"A' obrn' o mviço' rnmootc podccão ' "· Jicilad"' q<rnndo: [ ... ]houve.· pcovi, ão de cccmrn' _/ , ·· ~ 
orçamentários que a~s~gurem o !Jagamento das obrigações decorrente~ de obras ou sei~~1 iços a serep\ . -..-1 Q .. :~~ 
executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma . \ ~ r·~J " ~r11l 8, 
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MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ 

pagamento dependeria de repasse de verbas decorrente de Convênio 
firmado entre municipalidade e CDHU - Rescisão do convênio. Parte 
autora não pode ser prejudicada por convênio do qual não 
participou. Fornecimento dos materiais comprovado - Ausência de 
pagamento que resulta em enriquecimento sem causa da 
Administração Pública. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. 
(TJ-SP - APL: 10039400520168260063 SP 1003940-05.2016.8.26.0063, 
Relator: Isabel Cogan, Data ele Julgamento: 04/l 0/20 18, 12ª Câmara ele 
Direito Público, Data de Publicação: 04/1 0/2018. Grifamos.) 

BvrENTA: REEXAME NECESSÁIUO E APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇAO DE COBRANÇA - CONTRA TO ADtvIINISTRA TIVO -
REALIZAÇÃO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA - TNADIMPLÊNCIA 
QUANTO À PARTE CONSTRUÍDA - TESE DE AUSÊNCIA DE 
REPASSE DA VERBA PELA UNIÃO - IMPOSSIBILIDADE -
ENIUQUECIMENTO ILÍCITO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO 
DO PERCENTUAL REALIZADO - SENTENÇA MANTIDA EM 
REEXAME NECESSÁRIO. A rescisão do convênio entabulado entre 
Município e União para a realização de obra pública não desobriga o 
ente municipal do pagamento do valor contratado quando 
demonstrada a realização parcial elo serviço, sob pena de se referendar 
seu enriquecimento e causar prejuízos à empresa contratada. (TJ-MG -
AC: 1013711002092200 1 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data ele 
Julgamento: 13/03/20 18, Data de Publicação: 22/03/2018. Grifamos.) 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO FIRlvfADO 
ENTRE MUNICÍPIO E EMPRESA AGRA V ADA. REPASSE DE 
VERBA FEDERAL. OBJETO ESTRANHO AO CONTRATO. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA ESTADUAL. l . A empresa Coletlo Engenharia Ltcla. , ora 
agravada, firmou contrato com o Município de Laclário/MS para 
execução ele obra pública de drenagem urbana. O pagamento seria 
efetuado pela Municipalidade com verbas advindas de repasse federal, 
através de contrato firmado entre ela e a União, sendo que a esta caberia 
a fiscalização das obras e o depósito do valor junto à Caixa Econômica 
Federal. 2. Alegando inadimplemento, a agravada aj uizou ação em face 
da Municipalidade e da União para rescisão cio contrato e a condenação 
dos réus ao pagamento das parcelas em atraso e da multa contratual. O r. 
juízo a quo proferiu deci são excluindo a União cio feito e, como 
consequência, remeteu o processo para a Justiça Estadual. Contra essa 
clecisao, o Município ajuizou este agravo de instrumento. 3. São duas as 
relações jurídicas no caso em exame: a primeira, advinda do contrato de 
repasse nº O 198265-66/2006/Ministério elas Cidades/Caixa, entre o 
agravante, Município de Laclário/MS, e a União; e a segunda, oriunda do 
contrato ad ministrativo para execução de obras nº 05/2007, entre a .,_ 
empresa Colelto Engenharia Ltda. e o agravante. Trata-se de contrateS-- "-~ 
independentes entre si e, portanto, não existe relação jurídica e1\l'fu' 'a · : ·, 
empresa agravada e a União. 4. A alegação do agravante de p~~e o v g · ~ 
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pagamento não foi possível em razão da falta de repasse por parte da 
União não cria relação jurídica entre esta e a empresa agravada, 
uma vez c1ue no contrato administrativo o Município assumiu a 
autoria dos pagamentos pela prestação do serviço. 5. Precedentes cio 
E. TJSP. 6. Agravo de instrumento improvido. (TRF-3 - AI: 
00385618820114030000 MS, Relator: DESEMBARGADORA 
FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, Data ele Julgamento: 30/03/2017, 
SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 
DATA: 11/04/2017. Grifamos) 

A teoria adotada encontra fundamento nos princípios ela 

vedação ao enriquecimento ilícito e da boa fé entre os contratantes, lembrando-se que, 

de acordo com o art. 422, cio Código Civi l, "os co11/ratanles selo obrigados a guardar, 

assim na conclusão do co11trato, como em sua execuçclo, os princípios de probidade e 

b /',' " ºª:1e. 

Desta forma, uma vez que houve reserva ele saldo cio valor 

referente à contrapartida devida pelo .Município, como se extrai cios autos cio processo 

licitatório, deverá ser promovido o pagamento através dos recursos próprios 

empenhados, a · fim de dar quitação parcial ao crédito ela contratada, observando-se a 

dotação orçamentária indicada na cláusula oitava do instrumento contratual (reserva de 

saldo n.º 345). Situação similar já foi entendida como regular pelo Tribunal de Justiça 

do Paraná: 

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE OBRA (ESCOLA) E 
RESCISÃO AMIGA VEL DE CONTRA TO COM CONSTRUTORA 
POR AUSÊNCIA DE RECURSOS.RETOMADA INFORMAL DA 
OBRA PELA MESMA EMPRESA E CONTINUIDADE DOS 
PAGAMENTOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA 
IMPESSOALIDADE E LEGALIDADE. DANO AO ERA.RIO E 
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADOS. a) 
Evidenciado nos autos que a suspensão elas obras em Escola, bem como a 
rescisão amigável do contrato com a Construtora decorreram cio atraso no 
repasse elas verbas pelas quais o FUNDEPAR se obrigou, não há que se 
falar em responsabilidade ou culpa elo gestou municipal na época, 
especiahnente se este conduziu e pagou a execução de quase 50% ela 
obras, um pouco mais do que o percentual a que se obrigara por 
meio de Convênio (48%). b) Contudo, a retomada elas obras em razão 

~-~·· · 
cio repasse elas verbas, reclamava a realização de novo procedim9üó --• . 
licitatório, implicando em afronta ao princípio da legalidade ;é da .. • 
impessoalidade o simples restabelecimento informal cio contrato/c~m a ~ -~: 
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mesma Construtora, e retomada dos pagamentos, ainda que a contratação 
inicial tenha sido precedida de regular procedimento licitatório.c) Ainda 
que formalmente irregulares os pagamentos efetuados à Construtora após 
a rescisão contratual, não se vislumbra dano ao erário ou enriquecimento 
ilícito do gestor se as provas cios autos evidenciam que houve a 
continuidade das obras e os valores pagos correspondem ao percentual 
edificado (88%). [ .. . ] (TJ-PR - APL: 14642767 PR 1464276-7 (Acórdão), 
Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 20/09/20 16, 5ª Câmara 
Cível, Data de Publicação: DJ: 189228/09/2016) 

Considerando, porém, que a reserva de saldo referente a 

recursos próprios não é suficiente para que se promova o pagamento integral pelos 

serviços efetivamente prestados, existe aparente óbice orçamentário na quitação do 

valor que se entende como devido à contratada, eis tendo em vista o art. 63, ela Lei n. º 

4.320/64: 

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito 
adquirido pelo credor lendo por base os títulos e documentos 
comprobatórios do respectivo crédito. 
§ 1 º Essa verificação tem por fim apurar: 
1 - a origem e o objeto cio que se deve pagar; 
II - a importância exata a pagar; 
III - a quem se deve pagar a importância, para ext ingui r a obrigação. 
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços 
prestados ten1 por base: 
1 - o contrato, ajuste ou acôrclo respectivo; 
II - a nota de empenho; 
III - os comprovantes da en trega de material ou da prestação efetiva cio 
serviço. 

Não se trata, aparentemente, de realização de despesa sem 

prévio empenho - conduta vedada pelo arl. 60, da Lei 4.320/64 - eis que o empenho foi 

comprovado, entretanto, a dotação orçamentária vinculada, que supostamente se referia 

à previsão ele recursos advindos do convênio citado, possivelmente não seja capaz de 

dar suporte à despesa gerada, em virtude ela ausência cios esperados repasses que 

compunham a verba prevista como despesa no orçamento público, destinada ao fim 

específico de pagamento do objeto do contrato 111/2015. 

Cabe lembrar que, segundo J. Teixeira Machado Jr. e 

Heraldo ela Costa Reis, aprimorando o conceito trazido pelo art. 58 da Le i 4.32,9~--. : : 
/ 

"empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que vincula a dotação 

\
' ·.: • ... -;7 ~ ... ' ......... 
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ele créditos orçamentários para pagamento de obrigação decorrente ele lei, contrato; 

acordo ou ajuste, obedecidas as condições estabelecidas"4
. 

Cabe apontar que a Lei 4.320/64 traz em seu art. 37, 

possibilidade que, segundo os citados autores, Machado Jr. e Costa Reis, cuida "ele 

suprir as deficiências humanas"5
, dispondo que: 

As despesas ele exerc1c10s encerrados, para as quais o orçamento 
respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê
las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos 
a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos 
após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à 
conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por 
elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica. 

O citado dispositivo foi regulamentado pelo art. 22 cio 

Decreto nº 93.872/86, que dispõe: 

Art. 22. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento 
respectivo consignava crédito próprio com saldo suficiente para atenclê
las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos 
a Pagar com prescrição interrompida, e os compromissos reconhecidos 
após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à 
conta de dotação destinada a atender despesas de exercícios anteriores, 
respeitada a categoria econômica própria . 
§ 1° O reconhecimento da obrigação de pagamento, de que trata este 
artigo, cabe à autoridade competente para empenhar a despesa. 
§ 2° Para os efeitos deste artigo, considera-se: 
a) despesas que não se tenham processado na época própria, aquelas 
cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no 
encenamento do exercício correspondente, mas que, dentro do prazo 
estabelecido, o credo1· tenha cumprido sua obrigação; 
b) restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição, 
como restos a pagar, tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do 
credor; 
c) compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, a 
obrigação de pagamento criada em virtude de lei, mas somente 
reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício 
correspondente. (Grifamos) 

~ A Lei 4.320 Comentada. 30. Ecl . Rio de janeiro : IBAM, 2000/2001 , p. 135 . 
5 Op. c it. , p . 95. 
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Entretanto, cabe sopesar que os dispositivos em comento 

trazem normas ele natureza CONTÁBIL, devendo, assim, ser analisados à luz cios 

princípios e demais normas ele CONTABILIDADE PÚBLICA, tendo em vista o 

disposto no Título IX ela Lei n.º 4.320/64, razão pela qual a adequada interpretação dos 

fatos desta ordem, incluindo o enquadramento da situação às hipóteses mencionadas no 

arl. 37, ela Lei n.º 4320/64 e art. 22, do Decreto nº 93.872/86, eleve se submeter à análise 

competente, que extrapola os limites ela manifestação jurídica solicitada. 

Não obstante, cabe destacar que o procedimento para o 

reconhecimento de dívida é objeto de diversos estudos e manuais orientativos, que 

invariavelmente apontam à necessidade de investigação dos motivos determinantes da 

impossibilidade de pagamento na época e modo próprios. 

Com efeito, cuidando-se de ato tendente, em grande parte 

cios casos, a so lucionar problemas decorrentes de falha humana, é imprescindível que 

sejam apurados os fatos que causaram tais impasses. 

No caso em tela, é nítido que a impossibilidade de 

pagamento através da dotação orçamentária prevista em contrato decorre da extinção do 

Convênio celebrado entre o Município e a União. No entanto, as causas do 

encerramento do convênio sem a reali zação dos repasses referentes a serviços 

concluídos não foi explicitada. 

O que se percebe é que houve cliliculdade na liberação da 

condição suspensiva, em virtude da falta ele comprovação da titularidade cios imóveis 

onde estava sendo executada a obra. Se este for o motivo ela resolução do convênio, é 

importante que se apure se houve omissão da Administração na adoção de providências 

eficazes para se imitir na posse do bem (conforme apontado em parecer da AGU) ou 

adquirir a propriedade do imóvel, o que poderia, quiçá, ter viabilizado a continuidade cio 

convênio e garantido os recursos previstos para a execução da obra em questão. Caso se 

constate que houve prejuízo ao erário por falha de agente público no exercício de suas 

funções, cabe a aplicação das sanções administrativas previstas em lei e a cobrança do 

ressarcimento aos cofres públicos, mediante o devido processo legal. 

Ademais disso, deve-se sopesar se houve fa lha da 

Administração em permitir a continuidade ela obra, deixando de expedir ordet~----. 

paralisação, quando constatada a extinção do convên io. Conforme Pedro Jorge .R:"ocha _. 

Rua Caramuru, 271 • 85501-060 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 

I ~ 
!.,. 
~~ 

~·-~'9:_f 8 



MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO 00 PAfWIÁ 

de Oliveira, a resposta à pergunta: "Toda obra paralisada deve ter Ordem de 

Paralisação?" é afirmativa, sendo que "a Ordem de Paralisação deve ser numerada e 

publicada. A Ordem de Paralisação interrompe os prazos e formaliza as razões dessa 

situação. Caso contrário os prazos continuarão sendo contados e sanções à contratada 

e re!!>ponsabilizações aos administrados poderllo ser aplicadas. "6
. Caso a ordem de 

paralisação tenha sido expedida, registra-se, desde logo, que não poderão ser 

realizados os pagamentos referentes a serviços executados posteriormente à ciência 

da ordem, pela contratada. 

De outra banda, se o Convênio tiver sido extinto sem 

qualquer culpa desta Administração Municipal e ele seus agentes, com violação aos 

termos cio instrumento firmado pelas partes, cabe ao Município buscar o ressarcimento 

perante a União Federal, em relação às despesas geradas durante a vigência cio 

Convênio, tendo em vista que a mera extinção cio ajuste não justifica a ausência de 

repasses devidos, ele acordo com o entendimento cio Tribunal de Justiça deste Estado: 

DIREITO ADivllNISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES EM RAZÃO DO 
TÉRMINO DE CONVÊNIO N.º 07/2010, CUJO OBJETO É A 
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA.PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO 
DA VIA ELEITA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO 
PROBATÓRIA, DIANTE DA SA TISF A TORIEDADE DA PROVA 
DOCUMENTAL ACOSTADA. WRIT QUE NÃO CONSTITUI 
SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA, VEZ QUE NÃO 
POSSUI POR OBJETO PAGAMENTO DE PARCELAS 
PRETÉRITAS.AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ATO 
OMTSSIVO.PREJUDICIAL AFASTADA. ~11ÉRITO. OBRA 
CONCLUÍDA. RETENÇÃO DE VALORES ILEGAL QUE VIOLA 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TÉRMINO DE CONVÊNIO QUE 
NÃO PODE JUSTIFICAR AUSÊNCIA DE REPASSE. 
EXISTÊNCIA DE MECANISMOS PRÓPRIOS NA LEI DE 
LICITAÇÕES PARA ASSEGURAR EVENTUAL INEXECUÇÃO 
TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO. SEGURANÇA 
CONCEDIDA. [ ... ] III. Na espécie, o Município impetrante atendeu as 
diretri zes da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como aos termos do 
Convênio firmado no âmbito cio Governo Estadual. Contudo , as 
transferências cios numerários previstos para pagamento vêm sendo 
negada sem justificativa plausível, destituída ele motivação legal ou 
contratual, inclusive com ofensa à Lei ele L icitações, pois nela não~---

previsão ele retenção ele pagamento. (TJ-PR - MS: 1393366J" PR : . 

6 Obras Públicas -Tirando S uas Dúvidas. Belo Horizonte: Fórum, 20 1 O, p. 109. 
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1393366-9 (Acórdão), Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de 
Julgamento: 19/07/2016, 4ª Câmara Cível em Composição Integral, Data 
ele Publicação: DJ: 1868 22/08/2016) 

Frisa-se, porém, que - conforme indicado na decisão 

transcrita - a interpretação se refere a situação em que foi demonstrado o cumprimento 

ele todas as obrigações cio convenente previstas em Convênio, làto que não está 

evidenciado nestes autos, inviabilizando a análise quanto à possibilidade de cobrança do 

prejuízo a ser suportado pela Admin istração Municipal. 

Cabe regi strar que consta dos autos extrato ele consulta a 

processo que tramita ou tramitou perante o Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região, movido por este Município contra a União Federal. No entanto, é desconhecido 

o conteúdo ela demanda, tendo em vista que, conforme fl . 24, os causícl icos que 

representam a municipalidade não são integrantes ela Procuradoria Gera l deste 

Município - fato este que também pode consubstanciar irregularidade, caso viole a 

orientação constante no pré-julgado n.º 06 do Tribunal de Contas cio Estado do Paraná, 

o qual prescreve a forma de contratação ele advogados públicos. 

Assi m, conquanto entenda-se dev ido o pagamento à 

empresa contratada pelos serviços efetivamente prestados, eis que, aparentemente, agiu 

de boa-fé (ressalvada a hipótese de conhecimento de ordem de paralisação de obra não 

demonstrada no processo ou outros fatos não informados), registra-se que eventuais 

fa lhas comet idas por agentes públicos deverão ser apuradas, buscando-se perante os 

responsáveis a indenização ele prejuízos que porventura tenham sido ocasionados por 

ação ou omissão que se mostre repreensível. 

Finalmente, registra-se que as formalidades para a 

realização cio pagamento deverão ser apontadas pela Contabilidade, observando-se as 

normas ela Lei Complementar n.º 101 /2000 e da Lei n. 0 4.320/64, além dos princípios e 

demais normas de contab ilidade pública. 

III - CONCLUSÃO: 

Diante do exposto, responde-se à consulta formulada p~· ·-··. 
limo. Sr. Secretário Executi vo, "sobre o pagamento do percentual já executacl~ d7._:~::ª-:. __B5'-·~ 

l ,· 1 ..... • o 
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referente ao Reservatório de Cheias cio Rio Ligeiro", indicando que, em virtude cios 

princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito, bem como, tendo em vista a 

relação estabelecida entre o Município ele Pato Branco e a contratada F. Zancanaro 

Terraplanagem Ltcla., através cio Contrato n.º 111/20 15, cabe ao Município realizar o 

pagamento dos serviços já efetivamente executados (exceto na hipótese de demonstrada 

a má-fé da contratada ou ciência de ordem de paralisação ele obra), observando-se as 

regras de contabilidade pública vigentes . 

Salienta-se que eventuais falhas cometidas pelos agentes 

públicos no exercício de suas funções deverão ser objeto ele apuração, conforme 

indicado nos fundamentos declinados na presente manifestação. 

É o parecer, em doze laudas. 

Pato Branco/PR, 09 ele j aneiro de 2019. 

Procuradora Jurídica do Município 

OAB/PR n.º 47.11 6 
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COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO 
(RECESSO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2018 À 31 DE JANEIRO DE 2019) 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da COMISSÃO DE 

REPRESENTAÇÃO, abaixo assinado, conforme estabelece o artigo 72 do 

Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal, o Projeto 

.Pà.J!.A.: /\ q c..2 Ü 1 ;).O l Cj 

Pato Branco, ) i - O ~ de 2019. 

~~ 
Vilmar Maccari - PDT 

Presidente 
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COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO 
(RECESSO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2018 À 31 DE JANEIRO DE 2019) 

O Presidente da COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO, abaixo assinado, conforme 
estabelecem os artigos 51 e 54, do Regimento Interno, do Poder Legislativo Municipal, encaminha 
para o Vereador Claudemir Zanco - PROS o projeto de lei nº 20/2019, de 11 de janeiro de 2019 
- Mensagem nº 1/2019, que autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no exercício 
de 2019, no valor de R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), para que, na condição de 
Relator, emita parecer da Comissão relativo à matéria. 

Pato Branco, 11 de janeiro de 2019. // 

Vilmat.ít!(f 
Presidente 

\\~~ 
Ciente do Relator em: \ ~ \(\) \ ~ 

C~u~ i a 
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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 1/2019 

Pato Branco, 

~-
AssJssora Contábil 
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Estado do Paraná 

ASSESSORIA CONTÁBIL 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 2012019 

Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei nº 20/2019, obter autorização 
legislativa para abrir Crédito Especial no exercício de 2019, no valor de R$ 1. 700.000,00 (um :r. ~ 
milhão e setecentos mil reais). ~ ~ 

1. ~ 
O Projeto em análise acresce dotação orçamentária ao orçamento do Município para oº ~ 

exercício financeiro de 2019 por Superávit Financeiro do exercício de 2018, dentro da~ ~ 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para continuidade da construção do reservatório do~ ffl 
amortecimento de cheias do Bairro Bonatto. 

!. 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
r!. 12.02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL .. 
~ 
~ 

18.544.0033.1.036 Canalização e Construção de muros de proteção no Rio Ligeiro e afluentes 
4.4.90.51 - Obras e Instalações 
Fonte - 510 

-o 
~ ,!.. o 
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A dotação orçamentária citada observa as especificações do Plano de Contas daf 
Despesa para o Orçamento de 2019 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme~ 
seque: 

Despesas com estudos e projetos; inicio, prosseguimento e conclusão de 

OBRAS E obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da 
4 4 90 51 00 00 

INSTALAÇÕES entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras 
contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais 
como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. 

O projeto tem amparo nos artigos 40, 41, inciso li e 42 na Lei nº. 4320/64, que trata dos 
créditos adicionais especiais que assim expressam: 

"Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou 
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. 
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 
li - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária 
específica; 
Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por 
decreto executivo.,, 

Como o crédito se relaciona com o orçamento anual as condições básicas para sua 
abertura é: 

•!• a prévia autorização legislativa e 
•!• a indicação de recursos. 

Para dar cobertura ao crédito aberto, foram utilizados recursos oriundos do superávit 
financeiro apurado no balanço do exercício anterior, com base no que disciplina o art.43, § 1° 
inciso 1 e§ 2°, da Lei nº 4320/64 que assim se reporta: 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85501-262 Pato Branco 
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br 



"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de 
recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa. 
§ 1° Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: 
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. 
§ 2° Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o 
passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e 
as operações de credito a eles vinculadas. 

A matéria encontra-se em conformidade com a Lei nº. 4.320/64, assim como Art. 167 da 
Constituição Federal que assim disciplina: 

"Art.167 - São vedados: 
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e 
sem indicação dos recursos correspondentes;" 

O superávit financeiro é o resultado apurado da diferença positiva entre Ativo Financeiro 
e o Passivo Financeiro, que são elementos constitutivos do Patrimônio Financeiro da entidade, 
sendo que o superávit financeiro é apurado no Balanço Patrimonial, conforme legislação em 
vigor. 

O artigo. 43, § 1 º, inciso 1 da Lei nº 4320/64 preceitua a comprovação do superávit 
através do Balanço Patrimonial. 

Neste caso o documento anexado para comprovar os saldos existentes, é o Relatório 
da Execução Orçamentária - Balancete Financeiro por Fonte de Recurso, relativo ao ano 
de 2018, enviado pela contadoria da prefeitura municipal em 14 de janeiro de 2019, como pode 
ser observado anexo, relacionado às fontes descritas abaixo que possuem saldo para tal 
crédito: 

~ 510 ·Taxas· Exercício Poder de Policia 

Os artigos 1° e 2° autorizam o Executivo a adequar as alterações promovidas pelo 
artigo 3°, ao Anexo 1 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual para o exercício 
2019 estando em conformidade com o que preceitua a legislação sobre a matéria, uma vez que 
as três matérias orçamentárias devem estar compatíveis entre si. 

O Projeto encontra-se apto a seguir seu tramite normal, em conformidade com as 
normas e com legislação que o regem. 

É o parecer S.M.J. 
Pato Branco, 14 de janeiro de 2019. 
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Unidade Gestora :CONSOLIDADO 

Fonte Recurso : Sl O - Taxas - Exercício Poder de Policia 

r 
ORÇAMENTÁRIA 

RECEITAS CORRENTES 

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 

Receita Patrimonial 

RECEITAS DE CAPITAL 

Totais .... 
EXTRAORÇAMENTÁRIA 

Contas a Pagar 

RECEITAS 

3.597.927,40 

1.282,44 

4.381.014,35 

Prefeitura Municipal de Pato Branco 

Relatório da Execução Orçamentária 

Balancete Financeiro por Fonte de Recurso 

Exercício de 2018 

ORÇAMENTÁRIA 

DESPESAS CORRENTES - Empenhada Líquida 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

3.599.209,84 louTRAS DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 

3.599.209,84 ITotais ................ .. 

EXTRAORÇAMENTÁRIA 

Contas a Pagar 

Restos a Pagar 

DESPESAS 

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

2.150.431,14 

1.145.505, 79 

1.085.077,42 

3.239.390,75 

303.817,61 
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3.295.936,93 

1.085.077,42 

4.381.014,35 

4.381.014,35 1 3.543.208,36 

Saldo Anterior( Contábil) 

Total 

Saldo Financeiro Anterior 

Diferença do Saldo da Fonte 

~ 

4.287.423,87 ISaldo Atual 

12.267.648,06 ITotal 

4.287 .423,87 ISaldo Financeiro Atual 

Diferença do Saldo da Fonte 

PRONIM CP - Emissão: 11/01/2019 às 17h7min - Duração: Oh00m04seg (45) 

4.343.425,35 

12.267.648,06 

4.610.622,30 

-267 .196,95 


