
MENSAGEM Nº 02/2019 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Com a presente Mensagem, encaminhamos Projeto de Lei, visando à criação de 
nova Fonte de recurso e autorização para abertura de Crédito Especial no Orçamento Geral 
do Município no valor de R$ 126.809,58 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e nove reais e 
cinquenta e oito centavos), com recursos de Superávit Financeiro de Exercício anterior junto a 
Secretaria de Engenharia e Obras. O recurso é referente ao Termo de Cooperação Técnica 
TCT PRF 003/2018, firmado entre o Município de Pato Branco e as Centrais Elétricas 
Brasileiras S/A - ELETROBRAS, que tem como objeto a implementação de ações de eficiência 
energética em sistemas de iluminação pública. 

O referido recurso será destinado para o desenvolvimento e implantação do 
Programa Nacional de Iluminação Pública e Sinalização Semafórica Eficientes, denominado 
PROCEL RELUZ, que será ampliado em Pato Branco e será utilizado para a substituição da 
iluminação pública convencional, atualmente com lâmpadas de Vapor de Sódio, por luminárias 
de LED. 

Essas substituições têm como objetivo maximizar a eficiência energética, 
atribuindo níveis de iluminância compatíveis com as vias e de acordo com os índices 
estabelecidos pelas Normas Técnicas Brasileiras de Iluminação Publica. 

Contando com a aprovação do Projeto de Lei ora apresentado, antecipamos 
agradecimentos 
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PREFE ITURA DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PARA/IÁ GABINETE DO PREFEITO 

PROJETO DE LEI N° J_b /2019 

Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no 
exercício de 2019, no valor de R$ 126.809,58 (cento e vinte e 
seis mil oitocentos e nove reais e cinquenta e oito centavos). 

Art. 1° 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 Especificação Valor R$ 
0019 Serviços Urbanos e Geo rocessamento 126.809,58 

Art. 2° 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$ 
2.023 Manutenção e ampliação da rede de 

iluminação pública 126.809,58 

Art. 3° Autoriza o Executivo Municipal a criar Nova Fonte de Recurso e abrir no 
Orçamento Geral do Municfpio de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Especial por Superávit 
Financeiro de Fonte de Recurso Vinculada no valor de R$ 126.809,58 (cento e vinte e seis mil oitocentos 
e nove reais e cinquenta e oito centavos) na classificação funcional programática abaixo: 

Código Especificação Valor R$ 
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, 

OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
06.03 DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇAO PUBLICA 
25 Energia 
25.752 Energia Elétrica 
25.752.0019 Serviços Urbanos e Geoprocessamento 
2.023 Manutenção e ampliação da rede de iluminação 

pública 
3.3.90.30 - 961 Material de Consumo 126.809,58 

1 Total 126.809,58 

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

Fonte 
961 - Termo de Cooperação Técnica TCT PRF-003/2018 - Centrais Elétricas 
Brasileiras S/A - ELETROBRÁS 

Total 

e sua publicação. 

Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • ·Pato Branco• Paraná 
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Valor R$ 

126.809,58 

126.809,58 
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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 26/2019. 

Pato Branco, 4 de fevereiro de 2019. 

~ (~ :::::m: Zanoelo 
' 

As~essora Contábil 

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



ASSESSORIA CONTÁBIL 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 2612019 

Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei nº 26/2019, obter 
autorização legislativa para abrir Crédito Especial no exercício de 2019, no valor de 
R$ 126.809,58 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e oito 
centavos). 

O Projeto em análise acresce dotação orçamentária ao orçamento do Município 
para o exercício financeiro de 2019 por Superávit Financeiro do exercício de 2018, 
dentro da Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos, sendo que o 
recurso será destinado para o desenvolvimento e implantação do Programa Nacional 
de Iluminação Pública e Sinalização Semafórica Eficientes, denominado PROCEL 
RELUZ, que será ampliado em Pato Branco e será utilizado para a substituição da 
iluminação pública convencional, atualmente com lâmpadas de Vapor de Sódio, por 
luminárias de LED . 

._ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 

.. 06.03 DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇAO PUBLICA 
i 25. 752.0019.2.023 Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública 
i. 3.3.90.30 - Material de Consumo 
r-i. Fonte - 961 

A dotação orçamentária citada observa as especificações do Plano de Contas da 
Despesa para o Orçamento de 2019 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 
conforme segue: 

3 3 90 30 00 00 MATERIAL 
CONSUMO 

Despesas com álcool automotivo; gasolina automotiva; 
diesel automotivo; lubrificantes automotivos; combustível e 
lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros 
combustíveis e lubrificantes; material biológico, 
farmacológico e laboratorial; animais para estudo, corte ou 
abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou de 
uso zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de 
alimentação; material de construção para reparos em 
imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de 
proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de 
expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e 

DE produtos de higienização; material gráfico e de 
processamento de dados: aquisição de disquete; material 
para esportes e diversões; material para fotografia e 
filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica; 
material para manutenção, reposição e aplicação; material 
odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; 
material para telecomunicações; vestuário, uniformes, 
fardamento, tecidos e aviamentos; material de 
acondicionamento e embalagem; suprimento de proteção 
ao vôo; suprimento de aviação; sobressalentes de 
máquinas e motores de navios e esquadra; explosivos e 
munições; bandeiras, flâmulas e insígnias e outros 
materiais de uso não-duradouro. 

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: 
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"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: 

"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: 
/ - 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°, 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 8 de 
fevereiro de 2019, como pode ser observado anexo, relacionado à fonte descrita abaixo 
que possuem saldo para tal crédito: 

i 961 - Termo de Cooperação Técnica TCT PRF-003/2018 - Centrais 
Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÁS 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 85501-262 
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Os artigos 1 º e 2° que preceituam sobre as alterações orçamentárias sugeridas, 
uma vez que o Executivo deseja compatibilizar o Plano Plurianual - PPA e a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2019 com a Lei Orçamentária em vigor, devem ser 
readaptados uma vez que as Leis ali citados não condizem com a LDO e PPA relativos 
ao exercício de 2019, devendo as três matérias orçamentárias obrigatoriamente 
estarem ajustadas entre si. 

EMENDA MODIFICATIVA 

Modifica a redação dos artigos 1° e 2° do Projeto de Lei em análise para passar 
a vigora com o seguinte teor: 

Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 5.03312017 e 
alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 201812021, conforme 
se ue: 
Programa Valor R$ 
0019 recessamento 126.509,58 

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal a alterar ação na Lei nº 5.18712018 e 
alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 
2019, conforme segue: 
Ação Especificação Valor R$ 

2.023 Manutenção e ampliação da rede de 126.809,58 
iluminação pública 

Após feitos os ajustes necessários o Projeto estará 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, 8 de fevereiro de 2019. 

~ 
Márcia Regina Zanoelo 

r ' 
Ass9ssoRA CONTABIL 
CRC-PR Nº 27.823/0-3 
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Unidade Gestora :CONSOLIDADO 

Prefeitura Municipal de Pato Branco 

Relatório da Execução Orçamentária 

Balancete Financei ro por Fonte de Recurso 

Exercício de 2018 

Fonte Recurso: 961-Termo de Cooperação Técnica TCT PRF-003/ 2018- Centrais Elétricas Brasileiras S/ A- ELETROBRÁS 

1 
ORÇAMENTÁRIA 

RECEITAS CORRENTES 

Receita Patrimonial 

Transferências Correntes 

Totais 

EXTRAORÇAMENTÁRIA 

Contas a Pagar 

RECEITAS 

471,10 

126.809,58 

ORÇAMENTÁRIA 

DESPESAS CORRENTES - Empenhada Líquida 

127.280,68 

127.280,68 ITotais 

EXTRAORÇAM ENTÁRIA 

Contas a Pagar 

Restos a Pagar 

DESPESAS 

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

Saldo Anterior(Contábi l) 

Total 

Saldo Financeiro Anterior 

Diferença do Saldo da Fonte 

Saldo Atual 

127.280,68 ITot al 

Saldo Financeiro Atual 

!Diferença do Saldo da Fonte 

~ONIM CP - Emissão: 07/02/2019 às 14h5min - Duração: Oh00m02seg (45) 

Página: 1 de 1 

07 /02/ 2019 14:05 

1 

127.280,68 

127.280,68 

127.280,68 

( 2.0 . ~o~ , S 9o 

tA,f} ) } o. 
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---··---·--·-----T_CT_ - fRF - 003/2018 

TCT - PRF - 003/2018 

TERMO OE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE 
ENTRE SI FAZEM A CENTRAIS 
ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. 
ELETROBRAS E A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO / PR. 

A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, doravante denominada 
ELETROBRAS, sociedade anônima de economia mista constituída na forma da Lei 
nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, com sede em Brasília, Distrito Federal, e 
escritório central na cidade do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Vargas, 409 - 13° 
andar, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
sob o n.º 00001180/0002-07, devidamente autorizada pela Resolução DEE nº 648 
de sua Diretoria Executiva, em reunião realizada em 02 do mês de outubro de 

· 2017, ad referendum de seu Conselho de Administração pela Deliberação DEL nº 
225, em reunião realizada em 27 do mês de outubro de 2017, e, neste ato, 
representada pelo seu Presidente e Diretor, abaixo assinados em conformidade 
com o art.35, inciso VII, do Estatuto Social, 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO, doravante designada 
BENEFICIÁRIA, com sede na Cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, na Rua 
Caramuru, 271 - Centro, Pato Branco - PR, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 76.995.448/0001-54, neste ato 
representada por Augustinho Zucchl, abaixo assinado, de conformidade com os 
poderes que lhe são conferidos e constantes da sua Lei Orgânica. 

CONSIDERANDO: 

Considerando o empenho e a prioridade do Governo Federal relativo ao combate ao 
desperdício de energia em todos os setores socloeconômlcos do Brasil; 

Considerando a Importância do envolvimento de toda a sociedade no esforço para o 
combate ao desperdício e o uso eficiente da energia; 

Consideré!ndo as diretrizes e linhas de ação, estabelecidas e definidas para o 
Procel; á iado pela Portaria n° 1.877, de 30 de dezembro de 1985, do MME/MIC, 
publicada no DOU de 31 de dezembro de 1985, ratificada por Decreto, de 18 de 
julho de 1991, da Presidência da República, publicado no DOU de 19 de julho de 
1991; 

Considerando o objetivo do Procel Reluz de promover a m lhoria nos sistemas de 
Iluminação pública do pais; _)<} °'~R . 

~h<'i&!o\a01'il- / ~ ~., 
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- - - ......... ___ ...... ~ - ----------- ----

Considerando a aprovação da Lei 13.280/2016, que direcionou rei'i'&lmA!llfJ!lh 
ao Procel; e 

Considerando a aprovação do Plano de Aplicação de Recursos do Procel 2017, que 
direcionou parte dos recursos financeiros do Procel para aplicação na melhoria da 
Iluminação pública do país. 

Têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Constitui objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA o repasse, pela 
ELETROBRAS, de recursos financeiros oriundos da Lei 13.280/2016, para a 
implementação de ações de eficiência energética em sistemas de Iluminação 
pública da BENEFICIÁRIA, de acordo com projeto específico aprovado, com 
objetivos de promover a disseminação do uso da tecnologia LED na iluminação 
pública do país. 

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES GERAIS 

Declara a BENEFICIÁRIA conhecer o Edital da CHAMADA PÚBLICA - 01/2017, 
bem como o "Manual de Instruções do Programa Nacional de Iluminação Pública 
Eficiente Reluz" e o "Manual de Identidade Visual do Programa Reluz", os quais se 
aplicam a este Termo de Cooperação Técnica de forma subsidiária. 

Parágrafo Primeiro - Havendo conflito de disposições, será este resolvido a favor 
das Cláusulas deste Instrumento, que prevalecerão sobre os citados manuais, os 
quais definirão especificações referentes à operacionalização técnica deste Termo 
de Cooperação Técnica. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

Parágrafo Primeiro - A ELETROBRAS abre à BENEFICIÁRIA, com recursos 
oriundos da Lei 11°13.280 de 3 de maio de 2016, seguindo os critérios para 
aplicação dos recursos e procedimentos estabelecidos no Plano de Aplicação de 
Recursos do Procel - PAR 2017, um crédito no valor de até R$ 1.268.095,84 (Um 
milhão, duzentos e sessenta e oito mil, noventa e cinco reais e oitenta e quatro 
centavos), destinados à cobertura de até 98,1 % (noventa e oito inteiros e um 
décimo por cento) do custo total do projeto nº 003/2018 de melhoria do sistema 
de iluminação pública da BENEFICIARIA, a ser aplicado em seus custos diretos, 
excetuando-se materiais em estoque, mão-de-obra, transport próprios e tributos. 

- ~08 ' 
Parágrafo Segundo - Os recursos fornecidos pela ELETR BRAS dev ~· si. '\ : 
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aplicados única e exclusivamente na destinação prevista 
Cooperação Técnica, observadas as seguintes normas gerais: 

a) os fornecimentos, obras e serviços relativos ao projeto deverão realizar-se de 
acordo com os planos, especificações, normas, procedimentos, orçamentos e 
cronogramas que a ELETROBRAS aprovar; 

b) qualquer alteração dos planos, especificações, normas, procedimentos, 
cronogramas e orçamentos do projeto dependerá de prévia e expressa 
autorização por parte da ELETROBRAS; 

c) sempre que lhe for requerido, a BENEFICIÁRIA submeterá à ELETROBRAS, de 
forma que esta considere satisfatória, os documentos de licitação, pareceres de 
adjudicação e minutas de contratos, Inclusive aditivos, quando for o caso, 
previamente à execução dos atos respectivos. 

Parágrafo Terceiro - Caberá à BENEFICIÁRIA a cobertura do restante dos 
custos do projeto, quando houver. 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE LIBERAÇÃO 

Parágrafo Primeiro - A liberação das parcelas do crédito ficará sujeita à 
solicitação fundamentada e comprovação da efetiva execução do projeto e dos 
gastos realizados pela BENEFICIÁRIA, de acordo com o respectivo cronograma 
físico, nas seguintes condições: 

a) A primeira parcela compreende a liberação por parte da ELETROBRAS de 10% 
(dez por cento) do valor deste Termo de Cooperação Técnica, condicionada ao 
encaminhamento dos seguintes documentos pela BENEFICIÁRIA para análise 
e aprovação pela ELETROBRAS: 

i. comprovação de regularidade da BENEFICIÁRIA no Cadastro Informativo 
dos Créditos não quitados do setor Público Federal - CADIN; 

ii. comprovação de regularidade fiscal perante a União, os Estados, o FGTS e a 
Justiça do Trabalho; 

iii. registro do Termo de Cooperação Técnica no Cartório de Registro de Títulos 
e Documentos do domicílio da BENEFICIÁRIA ou da cidade do Rio de 
Janeiro; 

iv. documentos comprobatórios de que todo o arcabouço do modelo de negócio 
proposto pela BENEFICIÁRIA está devidamente viabilizado; 

v. cópia da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), devidamente quitada, 
referente à elaboração do projeto de iluminação pública apresentado. 

b) A segunda parcela compreende a liberação por parte da ELETROBRAS de 
40% (quarenta por cento) do valor deste Temia de Co . peração Técnica, 
condiclqnada ao encaminhamento dos seguintes d 

1 
cumentos pela 

BENEFICIÁRIA para análise e aprovação pela ELETROBRAS~ o ·:. 
I í\" ·r 
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i. comprovação de regularidade da BENEFICIÁRIA no Cadastro Informativo 
dos Créditos não quitados do setor Público Federal - CADIN; 

li. comprovação de regularidade fiscal perante a União, os Estados, o FGTS e a 
Justiça do Trabalho; 

ili. comprovação financeira - mediante supervisão financ~ira da ELETROBRAS -
correspondente à prestação de contas por meio do relatório de utilização de 
recursos, demonstrando a aplicação no projeto ora financiado, dos recursos 
referentes à primeira parcela liberada pela ELETROBRAS; 

iv. comprovação física - mediante ·supervisão física da ELETROBRAS -
correspondente ao relatório de acompanhamento da execução física do 
projeto. 

e) A terceira parcela compreende a liberação por parte da ELETROBRAS de 40% 
(quarenta por cento) do valor Termo de Cooperação Técnica1 condicionada ao 
encaminhamento dos seguintes documentos pela BENEFICIARIA para análise 
e aprovação pela ELETROBRAS: . 

1. comprovação de regularidade da BENEFICIÁRIA no Cadastro Informativo 
dos Créditos não quitados do setor Público Federal - CADIN; 

ii. comprovação de regularidade fiscal perante a União, os Estados, o FGTS e a 
Justiça do Trabalho; 

Ili. comprovação financeira - mediante supervisão financeira da ELETROBRAS -
correspondente à prestação de contas por melo do relatório de utilização de 
recursos, demonstrando a aplicação no projeto, dos recursos referentes às 
pa.rcelas liberadas pela ELETROBRAS; 

iv. comprovação física - mediante supervisão física da ELETROBRAS -
correspondente ao relatório de acompanhamento da execução física do 
projeto. 

d) A quarta e última parcela compreende a liberação por parte da ELETROBRAS 
de 10% (dez por cento) do valor Termo de Cooperação Técnica, condicionada 
ao encaminhamento dos seguintes documentos pela BENEFICIÁRIA para 
análise e aprovação pela ELETROBRAS: 

i. comprovação de regularidade da BENEFICIÁRIA no Cadastro Informativo 
dos Créditos não quitados do setor Público Federal - CADIN; 

ii. comprovação de regularidade fiscal perante a União, os Estados, o FGTS e a 
Justiça do Trabalho; 

Ili. comprovação financeira - mediante supervisão financeira da ELETROBRAS -
correspondente à prestação de contas por melo do relatório de utilização de 
recursos, demonstrando a aplicação no projeto, dos recursos referentes às 
pa.rcelas liberadas pela ELETROBRAS; 

iv. comprovação física - mediante supervisão física 
correspondente ao relatório de acompanhamento 

da ELETROBRAS -

execução@[ ·i· ',, f ~1-J~) 
·~ 
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projeto. 

Parágràfo Terceiro - Para o recebimento das parceias, além dos requisitos 
previstos nas etapas listadas acima, a BENEFICIARIA ficará sujeita ao 
cumprimento dos seguintes requisitos: 

a) registro de eventuais aditivos ao Termo de Cooperação Técnica no respectivo 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos; 

b) fica restringida a transferência de recursos pela ELETROBRAS à 
BENEFICIÁRIA, nos termos da regulamentação eleitoral vigente à época da 
concessão. 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA ELETROBRAS 

1. Nomear gestor para acompanhamento da execução do presente Termo; 

2. Fiscalizar a execução e implantação dos serviços, constantes no Projeto; 

3. Alocar os valores previstos neste Termo de Cooperação Técnica na consecução 
dos objetivos; 

4. Analisar a prestação de contas na forma prevista na Lei n° 9.991/2000, bem 
como no Plano de Apllcação dos Recursos do Procel; 

5. Emitir Relatórios de Acompanhamento do Projeto; 

6. Emitir Relatório Final e Termo de Quitação das obrigações da BENEFICIÁRIA; 

7. Publicar o extrato deste Termo e seus eventuais aditivos no Diário Oficiar da 
União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA SEXTA - COMPROMISSOS DA ELETROBRAS 

Parágrafo Primeiro - Os compromissos assumidos pela ELETROBRAS neste 
Acordo de Cooperação Técnica, vinculam-se, expressamente, à efetividade de 
reatização das condições estabelecidas para o recolhimento e aplicação dos 
recursos referentes a Lei nº 13.280/2016. 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA 

Como parte dos compromissos contratuais assumidos, além daqueles estabelecidos 
nas demais Cláusulas deste Termo de Cooperação Técnica, a BENEFICIÁRIA se 
obriga, se cabível for, a: 

a) implementar o projeto de acordo com as 
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b) apresentar, periodicamente, à ELETROBRAS, nos prazos por esta 
estabelecidos, por escrito, Relatórios Padrões de Execução Física do projeto, 
todas as informações e documentos requeridos, bem como prestar todo o apoio 
técnico e administrativo necessário à Supervisão do Estágio de Realização 
Física do projeto; 

c) apresentar, periodicamente, à ELETROBRAS, nos prazos por esta 
estabelecidos, por escrito, Relatórios Padrões de Execução Econômico
Financeira do projeto, todas as Informações e documentos requeridos, bem 
como prestar todo o apoio técnico e administrativo necessário à Supervisão das 
Aplicações Financeiras Realizadas no projeto; 

d) sujeitar-se, quando solicitado pela ELETROBRAS, à auditoria Independente 
que analise os seus procedimentos contábeis, a qual certificará, sem prejuízo 
das supervlsões da ELETROBRAS, a aplicação dos recursos na finalidade à 
qual . se destinam, apresentando, quando da prestação final de contas, 
certificado da respectiva auditoria; 

e) Informar à ELETROBRAS qualquer alteração nos dados constantes da sua 
qualificação, e, ainda, encaminhar, com a maior brevidade possível, cópia 
autenticada da publicação no Diário Oficial/átrio municipal da lei, sempre que 
alterada e dos Termos de Posse do Prefeito; 

f) abrir uma conta corrent~ específica em instituição financeira controlada pela 
União para movimentação dos créditos decorrentes deste Termo de 
Cooperação Técnica, servindo esta conta como um instrumento de destinação 
dos recursos liberados à execução do projeto; 

g) publicar, até o quinto dia útil do mês· seguinte ao da assinatura, o extrato deste 
Termo de Cooperação Técnica e de demais instrumentos contratuais dele 
decorrentes, em Diário Oficial do Município ou, caso este não exista, no átrio 
municipal do Município Beneficiário; 

h) afixar no local da obra a placa padrão da ELETROBRAS e mencionar, sempre 
que fizer publicidade do projeto, a cooperação da ELETROBRAS, respeitadas 
as restrições à publicidade constantes da regulamentação eleitoral vigente à 
época da concessão; 

i) obse"rvar a legislação vigente para suas contratações decorrentes do presente 
Termo; 

j) manter a regularidade fiscal perante a União, os Estados, o FGTS, a Justiça do 
Trabalho e o Cadf n. 

CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE EXECUÇÃO 
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aditivo e só será permitida após aprovação expressa da ELETROBJWC~~.;11) 
estabelecida em seu Estatuto Saciai. 

CLÁUSULA NONA - COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DO CRÉDITO 

Parágrafo Primeiro - As comprovações da aplicação do crédito, de que trata este 
Instrumento, obedecerão ao que se segue: 

a) quanto ao acompanhamento econômico-financeiro, serão vc:;rificadas no local, 
periodicamente, as aplicações realizadas pela BENEFICIARIA no projeto, 
obrigando-a a apresentar todas as Informações e todos os documentos 
requeridos, bem como prestar o apolo técnico e administrativo nece.ssários a 
essa finalidade; 

b) quanto ao acompanhamento físico, será verificado no local, periodicamente, o 
estágio de realização do empreendimento, obrigando-se a BENEFICIÁRIA a 
prestar todas as Informações e todo apolo técnico e administrativo necessários 
a essa finalidade. 

Parágrafo Segundo - Até o término do prazo de execução, estipulado na Cláusula 
8ª, a BENEFICIÁRIA deverá encaminhar para análise e aprovação pela 
ELETROBRAS: 

a) comprovação financeira final mediante supervisão financeira da 
ELETROBRAS - correspondente à prestação de contas finai por melo do 
relatório final de utlllzação de recursos, demonstrando a aplicação no projeto, 
na forma apresentada na Proposta, do total de recursos liberados por parte da 
ELETROBRAS; e 

b) comprovação física final - mediante supervisão física da ELETROBRAS -
correspondente ao relatório final de acompanhamento da execução física do 
projeto . 

CLÁUSULA DÉCIMA - COMPROVAÇÃO DO TÉRMINO DA EXECUÇÃO DO 
PROJETO 

A conclusão do projeto só se dará após análise e aprovação por parte da 
ELETROBRAS do relatório final de utilização de recursos e do relatório final de 
acompanhamento da execução física do projeto. Caso ainda haja correções ou 
pendências apontadas pela ELETROBRAS, a BENEFICIÁRIA deverá realizar e 
encaminhar as revisões necessárias até a emissão, por parte da ELETROBRAS, do 
termo de conclusão do projeto, sob pena de aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula 11ª. ~1 

_J I 

/ ' 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDAD 

A não comprovação da aplicação integral de qualquer parcela no objeto do 
presente Termo, na forma apresentada por meio da Proposta, no prazo de 6 (seis) 
meses, contados a partir da data de sua liberação, ou sua aplicação Indevida, 
Importará na restituição, no prazo de 72 (setenta e duas) horas do recebimento do 
aviso, por escrito, da ELETROBRAS, Independentemente de interpelação judicial, 
da importância a ela correspondente, corrigida pela variação do IGP-M no perlodo, 
ou, em ·caso de sua extinção, por outro índice adotado pelo Governo Federal e 
aprovado pelo Conselho de Administração da ELETROBRAS, acrescida de multa de 
10% (dez por cento) e juros de mora de 12% a.a. (doze por cento ao ano), pro 
rata temporls, desde a data da liberação até sua efetiva devolução. 

Parágrafo Primeiro - Caso ocorram quaisquer das irregularidades descrita(s) no 
caput desta Cláusula e/ou na Cláusula referente ao encerramento do crédito, bem 
como o descumprimento por parte da BENEFICIÁRIA de qualquer condição 
prevista neste Termo de Cooperação, a ELETROBRAS, a seu exclusivo critério, 
poderá considerar rescindido o Termo de Cooperação Técnica. 

Parágrafo Segundo - Sem prejuízo do disposto no Parágrafo anterior, a 
ELETROBRAS poderá cobrar multa pecuniária de 10 % (dez por cento) sobre o 
total devido, observando, ainda, as demais cominações legais, notadamente 
aquelas previstas na legislação específica, descontado o valor de eventual multa 
aplicada em razão do disposto no caput desta Cláusula. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste Termo de Cooperação Técnica ficará adstrito à efetiva 
prestação final de contas pela BENEFICIÁRIA, com aprovação pela 
ELETROBRAS, dos recursos financiados aportados ao projeto, que deverá ser 
apresentada até 30 dias contados da comprovação do término da execução do 
projeto, disposto na Cláusula 10ª. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

A eficácia deste Termo de Cooperação e de seus eventuais aditivos fica 
condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, que será 
providenciada pela ELETROBRAS, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de 
sua assinatura. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DIVULGAÇMl~9."'1 

A seu exclusivo critério, a ELETROBRAS se reserva o direito de divulgar a 
qualquer tempo, o projeto objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, 
bem como os seus resultados, sem a necessidade de comunicação prévia e 
expressa, e/ou a sol icitação de autorização da BENEFICIÁRIA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO 

As partes contratantes elegem o foro da cidade do Rio de Janeiro para a 
propositura de qualquer ação com fundamento no presente Termo de Cooperação 
Técnica, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja . 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento, diante 
das testemunhas abaixo, em 04 (quatro) vias de igual teor e para um só efeito. 

Rio de Janeiro, -"\ S" de .Ârr-~'- t1 de 2018. 

TESTEMUNHAS: 

Jose Anlunlo Munlz Lopes 
Dlrotor do Transmissão 

pRJJ / 
/ ----·-----
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MEMORIAL DESCRITIVO 
Memorial Descritivo do Projeto de Iluminação Pública 

Orientações de preenchimento - Os Proponentes deverilo: 
- preencher os campos em cin~a com todas 11s informações solicJtadas; 
- os campos em az\,11 serao preenchidos autQmatlcamente; 
- fornecer Q máximo de Informações (dados, cálculos, metodologlilS, etc,) que comprovam o ateJ')dimento aos critérios estabelecidos no eclltal. 
- "1: para llescobrlr o Cócjlgo elo Município no IBGE é só acessar o endereço a seguir: http:/ / www.lbge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm 
- "~: No caso de ser um consórcio, infwmar no carnpo os clados ele toctos os çomponentes. 

Cadastro do(s) Município(s) Beneficiado{s): (ver "'1 e 2) 

Nome do fll11nicípJo 1 

Código de iàentlflc;ação ele;> Município adotado pelo l.BGE 

Endereço 

Bairro 

Cidade 

Estado 

CEP 

Nome do gestor respon~vel para as tratatlvas des~a propQsta, pertençente ao corpo 
funcional d9 rnuni~fplo beneflclaclo 

Nome do Resonsável Téc;nico pala proposta e autor cio pr9j eto de iluminação pública 

Formí}ção do Responsiível Técl')lco pela proposta 

Telefone(s) para contato 

Em~ll para contato 

~ L "'1) ~ db ( 2ot <5· 

lft~LO:Ç1-6te€-""3.:f-9G- te..09 Ot OJOiOJd 

~ :jd ~ Oll:;ld 3CI ljdI::lIITT! ~ 

Pato 6 ranço - Paraná 

4].18501 

Rua Cararnuru, 271 

Centro 

Pato Branco 

Paraná 

85501060 

Garlos Lopes 

Gllvan Augusto Nava 

Engenheiro Ele~rlcista 

45322015•79; 4.632206068 

gablnete@patobranco.pr .goy . br 

~.J u .. 

; r ·· . ·. " . . .. ~. . ·. . . : ., .... ;.. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
Memorial Descritivo do Projeto de Iluminação Pública 

Orientações de preenchimento - Os proponentes di;:verilo: 
- pree11cher os campos em cinza com todas as informações solldtadas; 
- os campos em azl!I serao preenchidos autom<itlcamente; 
- fornecer G máximo de Informações (diidos, cálculos, metodologtas, etc,) que comprovam o atendimento aos critérios estabelecidos no edital. 
- '" 1: para çiescobrlr o C6cji~o qo Município no IBGE ~ só .acessar o endereço a $egulr: http;//www. /b9e.9c;w.br/home/geociencías/areaterrltorlal/area.shtm 
- "'~: No casç de ser um consórcio, infwmar po carnPo os qados ele todos os çomponentes. 

Nome i:lo l\IJIJl!licípjo 2 

Código de identificação do Municíp io adotado pelo 16GE 

Endereço 

6alr ro 

Cidade 

Estado 

CEP 

!IJome do gestor respons,:\vel par;i as ~ratatlv<:is des~;;i proposta, pertencf!nte <io corpo 
funclonill d9 JTIUnlcfpJo beneflclaqo 

Nome do Resonsável Técnico pe.la proposta e autor cio pr9jeto de iluminação públiCG 

Formação cto ResP.onsáveJ Técrilco pela propo~ta 

Telefo11e(s) para ~ntato 

Emall para contato 

li. .e do l\f1-1nicípJo 3 

Código de Identificação qo Município adotado pelo ~f;3GE 

Endereço 

Bairro 

Cidade 

Estado 

CEP 

Nome do gestor respons<\vel pan:i as tratativas deS~<l proposta, pertencente ao corpo 
funciona/ do JTIUnlcipJo be11ef lciaqo 

Nom~ do Re!>onsâvel Téc;nico p~la proposta !! autor Cio projeto de iluminaçao públlc<1 

Forrn;:ição qo Responsáve:I Técrilco pela p ropo!;ta 

lnformacoes_Proieto de lluminaoao Publica Prooosto Cham::id::i Public-~ Prnr.AI R<>l117 ?M7 11\ 1 



MEMORIAL DESCRITIVO 
Memorial Descritivo do Projeto de Iluminação Pública 

Orientações de pr~enchimento - Os Proponentes d1?verllo: 
- preçncher os campos em clm;a com ~odas 13s lnforrnaçõe::; sollcl~adas; 
- os campoi; em a;z.vl ser~o preenchidos eutomaticamente; 
- fornecer o máximo de ll'lformações (dados, cálculos, metodologias, etc,) que comprovam o atendimento aos crltérior> estabelecidos no edital. 
- "'1: para descobr ir o C(ldigo elo Munlçípio nq IBGE é só (lcessar o endereço a seguir: http:lfwww.lbge.9ov.br/home/geoclenóas/areaterrltorla1/area.shtm 
- *2: No ca~o de ser um çonsórclo, infwmar rio c<:HJ1PO os clados ele toqos os çomponentes. 

Cadastro do(s) Município(s) Beneficiado(s) : (ver *1e2) 

Nom~ do IYJunícípío l 

Código de lclentlfiq:iç/io q9 Município adotado pelo ~~GE 

Endereço 

Bairro 

Cidade 

Estado 

CEP 

Nom~ do 91?1>tor respons~vel par;;i as tratatlvas des~a proposta, perten~nte êlo corpo 
funcl.onal do municiplo beneficla,:to 

Nome do Resonsável Técnico pe,la proposta e autor do projeto d~ llumlnaç5o públic(l 

Formaçiio cJ9 Responsáve.1 Técrilco pel.él proposta 

Telefone(s) para contato 

Email para contato 

Pê'ltO Branco - Parvná 

4118501 

Rua Cararnuru, in 

Centro 

Pato Branco 

Paraná 

85!501060 

Carlos Lopes 

Gllvan Augusto (\lava 

En13enhe1ro Eletricista 

4632201579; 4~32206058 

9<1blnete@patoQranco.pr.gov.br 

lnformacoes Proíeto de lluminacao Public;i Pmnn<:tn l"".h<>m::iA::i c,,;,1;,..., oM-~• o-• .. - ,.,,. .,, ,_, ' 



MEMORIAL DESCRITIVO 
Memorial Descritivo do Projeto de Iluminação Pública 

Orientações de preenchimento - Os Proponentes deverao: 
- preencher os campos em cin~a <:om todas ?s lnforrnaçõe!; sollcltildas; 
- os campos em az.ul ser~o preenchidos eutom<1tlcamente; 
- fornecer o máximo de il'lformações (dados, cá lculos, metodolog!?IS, etc,) que comprovam o atencHmento aos critérios estapelecldos no edital. 
- *1: pnra çlescobrlr o Cóqi90 qo Muniçípio nq IBGE é só <1cessar o endereço a seguir: http;//www.lbge.9ov.br/home/geociendas/areaterritorlal/area.shtm 
- *2: No ca~o de ser um consórcio, lnf9rmar 110 carnpo os àados Qe todos os componentes. 

Nome do ~1' i.inicí(;lio 2 

Código de lqentificaçiSo cl9 Município adotado pelo lBGE 

Endereço 

Salrro 

Cidade 

Estaç!o 

CEP 

flJom~ do gestor respons~yel para as tratatlvas dest.a proposta, pertencente aio corpo 
funclqnal dç município bencficiaqo 

Nome do Resonsá11el Técnico peJa propoGta e autor do prçjeto de llumlnaçao pública 

Formação cio ResponsáveJ Técnico pela proposta 

Telefone(s) para ~çintato 

Email para contato 

r.. e do t"~1J1icí11lo 3 

Código de IC1entlficação cl9 Município adotado pelo lBGE 

Endereço 

6tilrro 

Cidade 

Estado 

CEP 

Nome do gestor respon~vel para as tratativas des~a proposta, p.ertencente ao corpo 
funcl~nal do muniçíplo beneflclaqo 

Nome do Resonsávcl Técnico p~la proP,osta e autor do prçjeto de lluminaç~o p.úbllc<I 

Formaç.!io ClC? Resppnsáv~I Técnico pel.<1 propi:ista 

lnformacr,ies_Proieto de lluminacao Public::i Pronoc:to r.h"'m"'ri"' o .. ~1;,.., o .......... , 0 ... 1 ..... ...,,,. • .., ,., • 



MEMORIAL DESCRITIVO 
Memoria l Descritivo do Projeto de Iluminação Pública 

orientações de prec:mchlrnento - Os proponentes dever1lo: 
- preencher os campos em clm:~ com todas iis Jnfor111açõe? solicitadas; 
- os campo:; em a~vl ser~o preenchidos automaticamente; 
- fornecer o máximo de \nforma.;ões (dados, calculas, metodologlaG, etç,) que comprovam o atendimento aos crl~érlos estab,elecldos no edital. 
- * l: para çlescobrir o Cóqigo qo MunJc;ípio nq IBGE é só aceJ;sar o endereço a seguir: http;//www. lbge.~ov.br/home/geoclenclas/areaterrltorlal/area.shtm 
- '"~: No ca~o de ser um consórcio, lnf9rmar 110 ca111po os Cfados de toqos os i;;omponentes. 

Nom~ do Resonsá.,.el Téc;nlço pe,la pro~oc;ta e autor do projeto de llumlnaçllo pública 

ForrnaçZ!o cto Resp9nsáv~I Técnico pel.ii propq~ta 

Telefone(s) para contato 

Email para contato 

Resumo do projeto: 

Tipologia/ 1':1odelo .;idotaqo no p.rojeto {IPl, lP2, IP;;, lP4, !PS ou ~PG) 

Título d.o Prqjeto (Uvre piira ser c:nado pela proponente) 

Abrangêncii1 do prçijeto " I nformar locall:zaç3p das áreas a serem beneficiada~ com o 
projeço (bairros, zonas, distrito::;, ruas, aven1óas, v ias, etc~ 

uma brevi:i descrlçf!o ct~s características físicas, histórlci:is e de uso da área de 
abrangência do projeto 

!Pl 

Ilurrll nac;~o LED 

O projeto Irá abranger 6reas centra l~ e também alguns bairros do MunlcipiQ ele Pato Branco. B11lrros: Centro1 São francisco, Borwt, Brasília, 
Jardim Pr lrn avera, Jardim dêls Amértcvs, Salxada, I ndustnal, 1-a Salle, Plan11lto. R1.1as: Paraná, /w, Sr<isll, Tamoio, Caramuru, Guilranl, 
Tocantins, Golanaies, Aimoré, Jtap1.1a, Tap.ajós, TapJr, f tablra, J11clretã, Iblporã, Iguaçu, Sllvlo Vldal, Ararlb61a, Pedro Ramires de Mello, 
Itacolomi, Xlng~ , Xavantes, Osvaldo Aranha, Pio XII, Mar1ns Çamargo, Farrapos, Procópio de Urna, Marta Bueno, Dom Peçlro, T11pejara, 
Govemac::jor Jorge Lacerda, Nereu Ramos, Vereador Alberto Geron, Primo Z<lnotto1 Olava 6 Jlac, Rui Barbosa, Presidente Kennedy, Santa 
Barbara, Travessa Bor\;la. Antônio Franco, Trave~sa Jay;:ií, Travessa Vlgan<>, Averi lda da inovaçao, Assis Brasil , Dalêldlr Da~ios, tza Passarlnl, 
Domingos 6ortot , Carrpela Bortot, Jzabel Maria Bortot, Adão de Oltvelra, Gerda Sc:hmldt , Arthur 6em21rdes, Silva Jardim , Abel Bortot, 
Af.onc;o Penti, Ara1ssua f, I tablr?. Argentina , Marecl1al Roridon, Vlsconçle de N~car, r<llnas ~erals, Wenceslau Elr.as, Venezuela, Bollvla, Te9fi10 
Augusto Loiola, Gomerc:lndo Palagl, C;ietano Munhoz da Rocha, Dalton Trev1s<in1 Vicente Machado, Monteiro !-abato, Oarlc:e Cerguelra, 
Fern{lo Dias Pais, Uruguai!, Cnllc, Paraguai, Generor.o Man:iues1 Frei Caneca, Senjamlm Constant, Munhoz da Rocha, ooutor Beltrão, 
Araucária, 7 de Sctempro, B11r~o dQ Rio Branco, Vlc;cori~e de Tama11daré, Joi!!o Pessoa, Fernando Ferrari, Mtlnoel Ribas, Roald Célrraro, 
Pedro Soares, Sarito i;>ar.z1anello, Brasília, Siiveira Martins, Garças, Maracan~, Sirtemas, Canários, Gaivotas, Andorinhas, p.ardai~, Sábias, 
Arapong13s, Araras, J1.1ritls. 

As ruas priorizadas ne!iSC projeto e11~lobarn a llgaçl§o ~ntre as extre111ldades do município com a áre<1 central; O sistema Instalado é antigo, 
e riecess1~a de r~paros const21ntes. Nas extrcmielades cto Bairro Bortqt com o Bairro sao Francisco, será o local de constr~u;Bo cio Shopping 
de Pato B.ranco, 11Gslm como a construçao da nova unlqade da Prefelt.ura Munlcipa\. Os B9lrros lard1111 Primavera e Jardh1"1 das Amtriccis sllo 
os bairro~ de entrada do município através da rodovia eR,158/ O B<1!rro La S<ille faz a conexao entre o centro do rnunlclplo e o Ginásio de 
Esportes Oollvar Lavarda, as~lm como do Complexo Poj\esportwo Largo da Uberdade, estabeleclmen~os lmportan~s para a populaçllo; Os 
demDls bairros e ruas contemplados neste projeto ~o de ace~so a áretl central e possu!!m 1ampadas de 250W superdlmenslonaçlas · as 
rucis em quest:!o, o que redui v eficiência energética. ç,°?>rn~ra ..:;..~, 

~r $! 
lnfQrmacoes_Projeto de lluminacao Publica Prooor.to r.h::lm='lrl::l ~11hli r::i Dr.-.rol p.,.1 .. ., 'lrw? '"'~~ 



MEMORIAL DESCRITIVO 
Memorial Descritivo do Projeto de Iluminação Pública 

Orientações de preenchi!Tlento - Os pr9ponentes dever~o: 
- preencher o:; campos em cin~a com todas as Jnforrnaçõe:; solicitadas; 
- os campos em az.vl ser~o preenchidos autom<Jtlcamcnte; 
- fornecer o máximo de ll'lformações (dados, dllculo.~, metodologlar;, etc,) que comprovam o atendimento aos critério:; estapelecldos no edital. 
- '"1: P<Jra çlE;!scobrlr o Cóqlgo cjo Munlçípio nq IBGE é só acessar o endereço a seguir: http;/fwww.Jbgc.9ov.br/1'1ome/geociendas/ areaterrltorla!/ area.shtm 
- "'2: No caso de ser um consórcJo, inf<;>rmar 110 carnpo os dados qe to<:los os çomponentes. 

Te1o:rone(s) para contato 

Email psra contato 

Nome do Município 4 

Código de 1i:1entifiç9çao <to Município adotado pelo lBGE 

Endereço 

Bairro 

Cidade 

Estaçlo 

CEP 

Nome do g~stor respons~wl para as tratatlvas dest.a proposta, l'ertencente q\) corpo 
funclqnc;il do município bene;ficlado 

Nome do Re5ons~11el Técnico pela propor;ta e autor do projeto de ilumlnaçl!o públi~ 

Formaç.llo qo Resp9nsáv~I Técnico pel<1 propo.sta 

Telefone(s) para CC?ntato 

f. .• para contat9 

Nome do M1.1nicíplo s 

Código de iclentlficação d<;> Município adotadQ pelo 1BGE 

Endereço 

Bairro 

Cidade 

Estado 

CEP 

Nome do 9est-0r respons~vel par.:i as t ratatJvas dest;a proPi)sta, pertencente a() corpo 
f\Jnclqnal do rnunlcíplo beneficlaqo 

lnformao9es_Proíeto de llumínacao Publica Pronor.to r.h:::im>'lrl::> t:111hlir" c:>rn .. 01 0~1 .. - "l.nl'J'7 , ., \ Í 



MEMORIAL DESCRITIVO 
Memorial Descritivo do Projeto de Iluminação Pública 

Orientações de preienchlrnento " Os proponentes deverão: 
- preencher os campos em cin~é! com todas as Informações sollcttadas; 
- os campop em azul ser~o preenchidos autom<1tícamente; 
- fornecer o máximo de Informações (~ados, cálculo,s, rnecodologlaG, etc;:,) qu~ comprovam o atel)dirnento aos critérios cstabelecldos no edital. 
- "' l : para descobrir o Cóqlgo Cio MunJc;ipío nç IBGE é só acei>sar o endereço a seguir: http://www.lbge.gov.br/home/geociendas/areaterrltDrlaltarea.shtrn 
- "'2: No ca~o de ser um consórcio, tnf9rrnar 110 carnpo os oados ele toC19s os ç:ornponentes. 

Oi-, - civos , Desçrever os principais. obj~tivos do pr9jeto, desta~~ndo aqueles 
vincujados ~ eficiência en('lrgéti~a e à melhori<i da q1-1alidaC1e da IJumina~:ão pública 

BenefíCJos ~!;peraqos - Descrever os benefícios pêlra o município e a soqedade, 
decorrentes da irT)plementação d(s) pr<>jeto(!;), Incluindo: contribuição para rnelhoria 
Clêl segurança do tráfego d<: veículos e pedestres, Investimentos evitados no sistema 
E-létrJco, redução qe perqêl:;, melhoria da ql.l~lldade da llurmnaç.!jo pública e redução 
elo custo do serviço, entre outr9s 

Metas - De~;;i lhar êls mt?~as pmvlstas. no{s) proje~o(s), lnc:lulnr;Jo a quvntldade de 
pontos a serem sub$1:itufdos, a reduÇl!.o de demandêl (kW) e a energia economizada 
(MWh/ano) 

Brev~ descritivo c:1a caracterlzac;;ão do sistema atu,al: tipo e mqdelo de lâmp!ldas e 
d'" '·•mlnárJas exi:!itentes, carélç~erístjças e ~speclf\C:D<;Õe$ técnlc:as de,talhadas. Por 
~ .pio, fll.IXO luminoso, eflclênCla l4m1nosii. temperaturfl de cor, IRq, vida média1 
potê11cia. 

Sreve descritivo çla caracterlzaçao do sisterria n~vo prpposto: tipo e modelo de 
lumínária LE,D, características e especu;1cações técnicas. Pqr exemplo, fl1.1xo luminoso, 
eficiência lv(Tilnosa,, t emperatura. de cor, IRÇ, vida út il, potência, fator de PQtêncla, 
grau cie pro~e~o IP, garantia do fabr1Çante. Oescrevcr e e:;peclílcar teçnlcêlmi'lnte O!i 
demais eq4lpamentos (braços, cabos, elementos de fixação, etc;,), ca~o os me$mos 
sejarn incluíç!os no slsterna novo proposto . 

Os prlncipajs o\)jetivos do projeto s~o o aumento da e~clêncla energética, com a 5,ubstlt1.1ição do conj1.1nto de lumlnár1as (lâmpada + reator) 
de 250W de vapor de sódio, por luminárias de LE,D, que variam na potêncl~ de 6QW, SOW e ioow, dJstrlbuíQa:; em várias regiões da cidade. 
Além da reduçao nos lndlces de mqnutenção e o <iumento da qualidade de vida p~ra os rnoradqres do município, pois as lt.1mlnárias de LED 
tr9;tem 4m aumento do lndlC?e de reprodu~ao de cores, acendem de maneira Jnstantâne.<1, o ql,le aume,nta a segura11ça da popul.êiç!ío no 
período noturno, 

Os principais benefícios e:sperados Gão a redução nos índices de man\Jtenç~o das lt.1ml ná~ias, com a novv proposta ~a llurninac;ão de LED, os 
fornecedores garantem o produto num pr~zo de 6 anos, além de sua vida LI.til ser de 50000 horas, o que Irá reduZjr os custos coin 
transporte, instalação, substituição de peças e outros gastos reloclonêlclos a rnanutenc;ao. A redução no consumo cje energia elétrica, <;om a 
Sl.lbstltuiç3o do conjurn o de lurnlnárjai; de 250W pela Iluminação com L.ED de no máximo lOOW,. haverá uma reduç~o slgnlflc:atlya no 
consumo de energ ia elétrica para a 111.lmlriac;ao pública. Além qa atu;:illzação do sistema qe 1Jum1nac;ao póblica1 que Irá melhorar a qualidade 
de vida da população. 

Supstltulç3o de 1758 pontos de llumJnação Públlcêl. Todos os p,çmtos Jni;talacios p9ssuem lumtnaria com conjunto de reator e lârnpvda de 
2SOW, OG pontos projetados são d ividido em: 599 unld<1des de LED de 60W, 712 unidades de ~D de SOW e 447 unidades de LED de 100 w. 
Conslderllndo 4ma potência de entrada de 276W parêl o slsterna atual, a reci1.1çao de demanda será em torno ele 347,608 kW, e a energlo 
economlzçida durante o Mo ::;erá de 

L4mlnári<1 pública tipo l.M-3 pêldrão COPEL NTC 811353 e padrao AaNT NBP. 15129-2004; L.âmpadas de Vapor de Sódio; Pocên<:la :250W, 
Base E40j Fluxo L.umlr\oso 27·000 lúrnens; Ternper<Jtur;:i de cor 1950 K; Índlçe de reprodução de c:or 25; Vida média 24000 Moras; Reator 
uso externo vap,or de Sódio Alta Pres~o, fator de pot&ncJa 0,92; Potência da iâlT)pada 250W; Tensão de errt,rada 220 V; Poténq a de 
entrada ~75W; perda móxlma 30W; frequência ao Hz; Relé fotocontrolador eletrônico; consumo má111ino o,~2W ern 220V; Potência máxima 
lOOOW ou 1800 VA; grêlu de proteção IP (5.7; 

L4mlnári11 pública LED 60W LJJMOS EVO 2AGONEL; Fonte de luz LeQ COB; Cl<Jsse de eficiência energética A; Potência 60W; Fluxo luminoso 
7800 lúmens; eficácia l \Jrnlnosa 130lrn/W: Temperatura de cor 5000 K; Fator de fAOtênc:Ja >0,98; Grciu de proteção IP 67; Vida útil 50000 
horai>; garantia 5 anor;; relé Integrado; L.1.1111inária pública LED SOW LUMOS EVO ~GONEL; Fonte de ILIZ led COB; Classe de eflc;lêncla 
el)ergétlca A; PQtência 80W; Fluxo lurnínQso 10960 lúmeris; eficácia luminosa 137 lrn/W; Temperatura de cor 5000 K; Fator de potência:> 
0,98; Gr<1u de proteçao IP 67·; Vida útil 50000 horas; 9<;1rvntla 6 anO!fi relé Integrado; Lumlnári~ públl..::a LED lOOW L.UMQS ZAGONEL; fonte 
de luz led COB; Classe de eficiência energética A; Potêílcle tOOW; Fluxo lurnlnoso 12000 lúmens; efic;ácia tun;ilnos~ 120 lrn/W; Temperatura 
de cor 5000 K; Fator de potência >0,98; ~rau de; proteç~o IP 67; Vida útil 50000 horas; garantia 5 anos; relé Integrado; 



MEMORIAL DESCRITIVO 
Memorial Descritivo do Projeto de Iluminação Pública 

Onentações de prt:1enchimento - Os prçiponentes deveríío: 
- preencher os campos em cinza com todas as inforpiaçõe? solicitadas; 
- os campoi; em a2.vl ser~o preenchidos eutom<Jticamente; 
- fornecer o máxlrno de IAform<Jções (qados, ç.jlculos, metodolo91ai;, etç:.) que comprovam o atençllmento aos critérios estaJ;lelecldos no edital. 
- *1: pora descobrir o C6digo ClQ Munlc;íplo nq IBGE é s6 açessar o ende,reço a seguir: http://www.lbge.9ov.br/home/geocle11das/areaten-ltorlal/area.shtm 
- "'2: No ca~o de ser um consórcio, inf9rmar 110 campo os dados de todos os componentes, 

Outra,s informações relevantes 
Os braços das l1.1minárla' serão reutilitados. Os braços tem compr1nwnto de 3 metros e uma lncllnaç~o de 15º. Braço BR·2 padr.!o COP.EL 
NTC St3952. O cabearoento será s4bi;tltu!Qo por urn capo PP 2x:t,5 rorn2., que possuí m~lor proteç3o, em tomo de 4 metros por iumlnárla 
LE!D. As lurnlnár\ai; substltufd9s pod~rJ:io ser utilizadas ern manuteng~ei; em outros pontos da llumlna~o pública do rnunlcip10. 

lnformacoes_Projeto .de llumínacao P.ublic;i Pronn~tn ~"'"'"'"~"" o .. h1;,._ o----• n-•· ·- "-·~ , .. · 



MEMORIAL DESCRITIVO 
Memorial Descritivo do Projeto de Iluminação Pública 

Orientações de pr"lenchlrnento - Os Proponentes deverão: 
- preencher os campos em cinza com todas as lnforrnaçõe;; sollcttadas; 
- os caropoi; em azcul ser~o preenchidos autom<itlcamente; 
- fornecer o máxlrrio de l1'1formaçé5es (dados, cálculos, metodolog1ar;, etc,) que comprovam o eteni;llmento aos critér ios est~ibelecld\)S no edital. 
- * l : para çlescobrlr o C6qi90 C1o Munic;lpio nQ IBGE é só acessar o endereço a seguir: http;//vvww.lbge.9ov.br/home/geocienclas/ 9reaterrltoria.l/area.s11tm 
- "'2: No ca~o de s12r um consórcio, inf9rmar po campo os aados de toQos os componentes. 

1.758 

735,20 

75,22% 

5,39 

l.257.856,80 

34.629,04 

447,51 

1.938,31 

1.292.485,64 

1.268.095,84 

24.390,00 

0,00 

lnfprmacoes_frojeto de lluminaoao Pi\Jblica Prooosto Ghi::im:>ri:> P11hllr.::a 0,.,..,. .. 1 0 .. 1 .. ~ l)M.7 , ., 1 



r?âmfi40/v&f#kJ~o~~ !P~/$~uic~ 
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 Qp),- 11 ~ it/!Jo/q . 

Pato Branco, 08 /ce/712/q. 
r J 

Rua Araribóia , 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@carnarapatobranco.corn.br 
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E:>lilcfo cio P:m111á 

GABINETE DO VEREADOR JOSÉ GILSON FEITOSA DA SILVA - PT 

Exmo. Senhor 
Vilmar Maccari 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

REQUERIMENTO Nº 281/2019 

Requerem a presença do Secretário ou responsável na 
reunião da Comissão de Orçamento e Finanças que 
ocorrerá dia 27 de fevereiro de 2019, pós sessão na Sala 
de Reuniões, para tratar dos Projetos de Lei 26 e 27/2019. 

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

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

Executivo Municipal, solicitando a presença do Secretário ou responsável na reunião da 

Comissão de Orçamento e Finanças que ocorrerá dia 27 de fevereiro de 2019, pós 

sessão na Sala de Reuniões dessa Casa Legislativa. 

A pauta da reunião será os Projetos de Lei nº 26/2019 e 27/2019, os quais tratam 

de crédito especial para o desenvolvimento e implantação do Programa Nacional de 

iluminação pública, assim como, substituição de lâmpadas de LED. 

O pedido justifica-se, para elaboração de Parecer pelos relatores da matéria na 

referida Comissão. 

informações abaixo elencadas referentes ao Projeto de Lei 27/2019, o qual 

tramita em regime de urgência nessa Casa de Leis. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Pato Branco, 13 de fevereiro de 2019. 

José Gii~J~ da Silva ~~eadoy-PT 
Ro d>l1..Cf> (J)JV\.l).~C\ 
Rodrigo Jbsé Correia 

Membro 

~']1~1 
~W. RuaArariboia,491 Cenlro Fone: (46)3272-1500 85501-262 Pato Branco Paraná 

site: www.camarapatohranco.com .hr - e·mail: legislativo@camarapatohranco.com .br 



GABINETE DO VEREADOR RODRIGO JOSÉ CORREIA- PSC 

Excelentíssimo Senhor 
VILMAR MACCARI 
Presidente da Câmara de Vereadores de Pato Branco - Paraná. 

REQUERIMENTO Nº 351/2019 
APROVADO 1 

Data j_lJ_p;J ,J.019 
/\ssmatura CÁ',l~RI< l.!un•.::1>;,t/43% .1 llRi\11.:ll - ---· .. ··- .. ··-··----' 

Requer cópia do Termo de Cooperação Técnica TCT 
PRF 003/2018 firmado entre o Município de Pato 
Branco e as Centrais Elétricas Brasileiras S/A -
Eletrobrás, de que trata o Projeto de Lei nº. 26/2019, o 
qual autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial no exercicio de 2019, no valor de R$ 
126.809,58 (cento e vinte se seis mil, oitocentos e nove 
reais e cinquenta e oito centavos). 

O Vereador Rodrigo José Correia - PSC no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, requer seja oficiado ao Executivo Municipal para 
que através do seu departamento competente encaminhe cópia do Termo de 
Cooperação Técnica TCT PRF 003/2018 firmado entre o Município de Pato Branco 
e as Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobrás, de que trata o Projeto de Lei nº. 
26/2019, o qual autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no 
exercício de 2019, no valor de R$ 126.809,58 (cento e vinte se seis mil, oitocentos 
e nove reais e cinquenta e oito centavos). 

A cópia da referida documentação é de suma importância para a 
devida análise e posterior parecer da referida matéria pelos membros da Comissão 
de Orçamento e Finanças. 

Nestes termos, pede deferimento. 
Pato Branco, 14 de fevereiro de 2019. 

Rm{,1u.(X) CQJv~a., 
Rodrigo J'ôsé Correia 

Vereado!' - PSC 

Wl'l\~..,~[j) 
~~% : 
mr,;:l'. Rua Arariboia, 49 1 - Centro Fone: (46) 3272-1500 8550 1-262 Pato Branco Paraná 

site: \'l\'l\'/.camarapatobranco.com.br - e-mail: leglslativo@camarapatobranco.com.br 



Estudo cio Pnranó 

COMISSÃO DE ORÇ~MENTOS E FINANÇAS 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº. 26/2019 

. 1 

O Executivo Municipal através da Mensagem nº. 02/2019 propôs o 
Projeto de Lei nº. 26/2019, o qual autoriza :o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito 
Especial no exercício de 2019, no valor C!e R$ 126.809,58 (cento e vinte e seis mil 
oitocentos e nove reais e cinquenta centa~os), com recursos de Superávit Financeiro 
de Exercício anterior junto a Secretaria Mu

1
nicipal de Engenharia e Obras. 

Aduz o proponente q~e o recurso é referente ao Termo de 
Cooperação Técnica TCT PRF 003/2018, firmado entre o Município de Pato Branco e 
as Centrais Elétricas Brasileiras S/A 4 ELETROBRAS, tendo como objetivo a 
implementação de ações de eficiência energética em sistemas de iluminação pública. 

Traz a luz do projeto ainda, que o recurso será utilizado para o 
desenvolvimento e implantação do Probrama Nacional de Iluminação Pública e 
Sinalização Semafórica Eficientes, de~ominado PROCEL RELUZ, sendo este 
ampliado no Município de Pato Branco, utilizando para a substituição da iluminação 
pública convencional, atualmente com lâ~pada de vapor de sódio, por luminárias de 

LED. 1 

Ressaltamos que, a Assessoria Contábil desta Casa de Leis exarou 
parecer favorável ao Projeto de Lei em

1 
questão, pois o mesmo encontra-se em 

conformidade com a legislação vigente. 

Após análise da Assessor a Contábil desta Casa Legislativa e dos 
membros da Comissão de Finanças e Or9amento, especialmente a análise criteriosa 
deste relator, os membros da referida comissão atendendo ao que preceitua o art. 63 
do Regimento Interno da Câmara Munibipal de Pato Branco optaram por exarar 
PARECER FAVORÁVEL à regimental tra 

1 
itação do Projeto de Lei em epígrafe. 

É o nosso parecer. 
Pato Branco, 26 de fevereiro de 2019. 

R~ (tlhN~a 
RQdrí9005, Correia - PSC 

Membr Relator 

C!J~ 
r.,1~ ~{~ ·. Rua Arariboia, 491 - Centro - Fone: (46) 3272-1 500 - 85501-262 - Pato Branco 

Paraná 1 
site: www.camarapatohranco.com.br - e-11ail: leçiislativo@.camara1>atobra11co.com.br 



Estado do PnrnnlÍ 

Gabinete do Vereador Rodrigo José Correia -PSC 
Excelentíssimo Senhor 
VILMAR MACCARI 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco - Paraná. 

A Comissão de Orçamento e Finanças, composta pelos Vereadores 
Rodrigo José Correia-PSC, Claudemir Zanco - PDT e José Gilson Feitosa da Silva -
PT, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresentam para a apreciação do 
douto Plenário desta Casa de Leis, EMENDAS MODIFICATIVAS ao Projeto de Lei nº 
26/2019, o qual autoriza a abertura de Crédito Especial no exercício de 2019, no valor de 
R$ 126.809,58 (cento e vinte e seis mil oitocentos e nove reais e cinquenta e oito 
centavos) com Superávit Financeiro de Exercício anterior junto a Secretaria de 
Engenharia e Obras, o recurso é referente ao Termo de Cooperação Técnica TCT PRF 
003/2018, firmado entre o Município de Pato Branco e as Centrais Elétricas Brasileiras 
S/A - ELETROBRAS, tendo como objetivo a implementação de ações de eficiência 
energética em sistemas de iluminação pública. 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01: 

Modifica a redação do art. 1° do Projeto de Lei 26/2019, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

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

Pro rama Valor R$ 
0019 126.509,58 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 02: 

Modifica a redação do art. 2° do Projeto de Lei 26/2019, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

Art. 2° Autoriza o Executivo Municipal a alterar ação na Lei nº. 5.187/2018 
e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2019, 
conforme segue: 

Ação Especificação Valor R$ 
2.023 Manutenção e ampliação de rede de iluminação 126.809,58 

pública. 

Nestes termos, pedem deferimento. 
Pato Branco, 26 de fevereiro de 2019. 

R&dx~ e ill-\N>; °= 
Rodrigo Jé Correia - PSC 

Membro Relator 

Jos 

[!J!f~· ·[!J 
r; ;i.;, ' 
~f; . : 
l!lfi:« Rua Arariboia, 491 Centro Fone: (46) 3272-1500 85501 -262 Pato Branco Paraná 

site: www.camarapatobrnnco.com.br - e-mail: leglslativo@camarapatobranco.com.br 
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