
24/02/2021 

Ofício n.? 0116/GP/21 Ouro Preto do Oeste, 24 de Fevereiro de 2021. 

À Sua Excelência a Senhora 

Rosaria Helena de Oliveira Lima 

MO. Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste 

Nesta. 

Senhora Presidente, 

Honra-nos encaminhar a essa Augusta Casa de Leis, Projeto de Lei n. 2656 
de 24 de Fevereiro de 2021 que ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL POR SUPERAvlT FINANCEIRO E oA OUTRAS PROVIDÊNCIAS ". 

Considerando a natureza da matéria, solicito que seja observado o regime de 
urgência. 

Na oportunidade externamos nossos sinceros protestos de estima e 
consideração. 

Atenciosamente, 

Avenida Oaniel Comboni, nO 1156 - Bairro Jardim Tropical - Ouro Preto do Oeste/RO 
Contato: (69) 3461-2416 - Site: www.ouropretodooeste.ro.gov.br - CNPJ: 04.380.507/0001-79 

AOA Documento assinado eletronicamente por Juan Alex Testoni, Prefeito (a), em 24/02/2021 às 
09:45, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto n° 13.714 de 
27/08/2020. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transRarencia.ouroRretodooeste.ro.gov.br. 

Oficio 27 de 24/02/2021, assinado na forma do Decreto nO 13.714/2020 (10: 63962 e CRC: 50549E01). 1/2 



24/02/2021 

[!! informando o ID 63962 e o código verificador 5D549ED1. 

Referência: Processo nO 1-431/2021. Oocto 10: 63962 v1 

Oficio 27 de 24/02/2021, assinado na forma do Decreto n° 13.714/2020 (10: b39bL e CkC: o[)o49ElJ 1). L/L 



24/02/2021 

Mensagem n.o 2453/2021 

Senhora Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Honra-nos submeter a essa Câmara Municipal o Projeto de Lei nO 2656 de 24.02.2021 que 
ABRE NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁ VIT 
FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", a fim de que seja analisado e votado pelos 
Nobres Edis desta Casa de Leis. 

A solicitação no valor de R$. 217.971,98 (Duzentos e dezessete mil novecentos e setenta 
e um reais e noventa e oito centavos) se faz necessário para devolução de saldo do Convênio 
Contrato de Repasse n. 778038/MDS/FNAS/CAIXA, celebrado entre o Ministério das Cidades e o 
Município de Ouro Preto do Oeste, que teve por objetivo a construção do Centro de convivência 
do Idoso, que encontra-se finalizada e entregue, contribuindo assim, para melhor qualidade de 
vida do grupo de idosos com a intervenção social e o desenvolvimento de atividades inter 
regionais por intermédio da equipe de referência do Centro de ReferênciA de AssisffmciA SOdA! 
CRAS. 

Segue anexo Memo. n" 058/SEMAS de 15.02.2021, Extrato com saldo bancário em 
31.12.2020, Parecer da Contabilidade, Parecer Jurídico e Parecer da Coordenadoria do Controle 
Interno. 

Sendo assim Senhores Vereadores, contamos com o elevado espírito público de Vossas 
Excelências na aprovação da presente matéria. 

Ouro Preto do Oeste, 24 de Fevereiro de 2021. 
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PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE 
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 

Exercício: 2021 Page 1 

PROJETO DE LEI Nº 2656 , DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 

Autoriza o Poder Executivo a abrir no 
orçamento vigente crédito adicional 
especial por Superávit Financeiro 
e da outras providências 

O(A) PREFEITO (A) DO MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE, 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 

Artigo 10.- Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente, um crédito 
adicional especial por Superávit Financeiro na importância de R$ 217.971,98 
distribuídos as seguintes dotações: 

02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

396 Manutenção da Proteção Social Básica 
INDENIZAÇÕES E RESTITUiÇÕES 
Recursos do Tesouro - Exercicios Anteriores 
CONVÊNIOS 

14 
08.244.0011.2180.0000 
4.4.90.93.00 
3 
008 001 

217.971,98 
F.R.: O 3 

Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos 
provenientes de: 

Superávit Financeiro 217.971,98 

Fontes de Recurso 
3 14 217.971,98 

Artigo 30.- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

OURO PRETO DO OESTE, 24 de fevereiro de 2021 

Juan Alex Testoni 
Prefeito(a) Municipal 

. ' ID: 64064 e CRC: D2943B1E 
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ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURíSTICA OURO PRETO DO OESTE 
.. _ ....•. _".~ .. _---~, ,_ ,--_._ _._~. __ ._---_.-.~----_._-------_._---_._-------~--------_ .. __ .. ,_..~-_._---~_ .•. _-_._ -._---_.- _ •.. ~ .•... _", ....•••.•... ' 

Memorando nO 58/SEMAS/2021 

DA:SEMAS 

PARA: SEMPLAF/DPO 

ASSUNTO: ABERTURA DE CRtDITO ESPECIAL POR SUPERAVIT 

Prezada Senhora Assessora , 

Venho através de o presente solicitar a Vossa Senhoria, a abertura de Projeto de Lei 
para a abertura de Crédito Especial por superávit no valor de R$ 217.971 ,98( duzentos e 
dezessete mil ,novecentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos) dos recursos abaixo 
discriminados: 

PROGRAMAÇÃO ELEMENTO BLOCO CONTA FONTE VALOR 
CORRENTE DE 

RECURSO 

08.244.0011.2180 44,32.93.00 PSB 000.091-1 FEDERAL 217.971,98 

Total Geral 217.971,98 

A abertura de credito especial por superávit financeiro; se faz necessário para que a 
Secretaria Municipal da Assistência Social, possa efetuar a devolução de saldo do convênio 
referente ao Convênio (Contrato de Repasse) n° 778038/2012/MDS/FNAS/CAIXA no valor de R$ 
523.733,99 (quinhentos e três mil setecentos e trinta e três reais e noventa e nove 
centavos).Creditados na conta 000.91-1 ,Agencia 3114 da Caixa Econômica Federal. 

Aproveitamos a oportunidade para solicitar a criação do elemento de despesa 
AA 1)1"') nl) nn I:--_'---~-- _'!! .. - .... j",. - " 
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Segue em anexo :Justificativa 01 de 15/02/2021 (ID 59462),Termo 02 de 15/02/2021 
.(10 59477)Extrato Bancário 03 de 15/02/2021 ,ID 594(0) 

Atenciosamente. 

Avenida Oaniel Comboni, nO 1156 - Bairro Jardim Tropical - Ouro Preto do Oeste/RO 
_._._. __ .~ __ . ... __ ._""_ COQ.tatº~J@-ª1~161 :.~41.§_.:.§l!~~_~~!?'~.QQ!".~.!?g~~t~ ro .99v.br_:_Ç_t:J~_:_º~ª.ª.9..:_~_Q.?!'ººQ1_:Iª._ .. .. . __ ..... __ .... 

Documento assinado eletronicamente por Geany Rodrigues Silva Ollosi, Ordenadora De 
Despesa da SEMAS, em 15/02/2021 às 10:11, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no 

._ .. _._._. ._._._ ... _._._ .. ~!.:!: .. ~.9_()_.º~c~~!~ __ ~o._.13: ~~.~uge_?? /08/2020. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transRarencia.ouroRfetodooeste.ro.gov.br, 
. informando 01059500 e o código verificador BOODFD6F. 

Oocto 10: 59500 v1 
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO 

PRETO DO OESTE 

JUSTIFICATIVA 

o Governo Federal, através do Ministério das Cidades, 
celebrou o Convênio (Contrato de Repasse) n° 
778038/2012/MDS/FNAS/CAlXA com este Município, tendo como 
objeto a Construção do Centro de convivência do Idoso no Município 
de Ouro Preto do Oeste RO. 

O valor global do presente convênio é de R$ 523.733,99 
(quinhentos e vinte e três mil, setecentos e trinta e três reais e noventa 
e nove centavos), sendo R$ 500.000,00 (quinhentos mil) oriundos de 
RECURSOS FEDERAIS e R$ 23.733,99 (vinte e três mil, setecentos e 
trinta e três reais e noventa e nove centavos) de CONTRAPARTIDA 
do Município. 

A construção do Centro de Convivência do Idoso, com uma 
área de 393,53 m2, localizada na Rua Ipê, Setor 02, Quadra 129, Lote 
Único, Município de Ouro Preto do Oeste RO, foi finalizada e 
entregue, contribuindo assim, para melhor a qualidade de vidas do 
grupo de idosos com a intervenção social e o desenvolvimento de 
atividades intergeracionais por intermédio da equipe de referencia do 
Centro de Referência de Assistência Social CRAS. O CRAS é a porta 
de entrada do Sistema Único de Assistência Social por meio da 
Proteção Social Básica. 

A Proteção Social Básica tem como objetivo prevenir situações 
de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições 
e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à 
população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente 
da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos 
serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos 

transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.brlvisualizacao?q=documento 1/2 
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- relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, 
étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras. 

Assim ,o convenio para a construção do Centro de 
Convivência do Idoso foi realizado na programação da Proteção Social 
Básica. 

Portanto , para a devolução de saldo deste convenio se faz 
necessário a abertura de credito especial por superávit com a criação 
do elemento de despesa 44.32.93.00 (indenizações e restituição) para 
que seja efetivado a devolução do saldo em conta. 

Avenida Oaniel Comboni, n° 1156 - Bairro Jardim Tropical - Ouro Preto do Oeste/RO 
Contato: (69) 3461-2416 - Site: www.ouropretodooeste.ro.gov.br- CNPJ: 04.380.507/0001-79 

A Documento assinado eletronicamente por Geany Rodrigues 'illlsilva Oliosi, Ordenadora De Despesa da SEMAS, em li 15/02/2021 às 10:11, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com 
fulcro no art. 18 do Decreto n° 13.714 de 27/08/2020. 

autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
transp-aréncia.ourop-rétõdóóésté.ro.gõv.br, informando o ID 59462 é o 
código verificador 3B962BE9. 

Oocto 10: 59462 v1 
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CAIXA Grau de sigilo 
#05 

Contrato de Repasse 

CONTRATO DE REPASSE N° 778033'20121 MOSlFNAS I CAIXA 
PROCESSO N° a627.1001809-3Q 12012 

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
UNtÃO FEDERAL. POR INTERMÉDIO DO MDSlFNAS. 
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL., E o 
MUNiCíPIO DE OURO PRETO DO OESTE I RO, 
OBJETlVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO 
MOS/FNAS - SUAS • PROT SOC BÁS-CENTRO DE 
COVJV~NCIA P/IDOSO. 

Por este Instrumento Particular. 8S partes abaixo nominadas e qualificadas, têm, entre si. justo e acordado o Contrato de 
Repasse de recursos orçamentários da União, em conformidade com os Anexos a este Contrato de Repasse e com a seguinte 
regulamentaçao, Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alterações. Decreto nQ 6.170, de 25 de julho de 2007, e 
suas alterações. Portaria rnterministerial MPOGIMF/CGU nO 507, de 24 de novembro de 2011. Lei de Oiretri.:es Orçamentárias 
vigente, Diretl'r.res Operacionais do Conoedente para o exercício, Contrato de Prestação de Serviços (CPS) firmado entre o 
Conoedente ê a Caixa Econômica Federal e demais normas que regulamentam a espécie, as qusis OS contratantes se sujeitam. 
desde já. na forma ajustada a seguir: 

SIGNAT RIOS 
1- CONTRATA."JTE - A União Federal. por intermédio do Concedente MOSJFNAS I representada pela Caixa EconOmica 
Federal, Instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado. criada 
pelo Decreto-L.ei nO 759, de 12 de agosto de 1969 e oonstituida pelo Decreto nO 66.303. de 6 de março dê 1970. regida peío 
Estatuto aprovado pelo Decreto nO 6.473. de 5 de junhO de 2008, e suas alteraçOes, com sede no Setor Bancária Sul, Quadra 
04, lote 314. Brasllia·DF, insClita no CNPJ-MF sob o nO 00 380.30510001-04, na qualidade de Agente Opera<tor, nos termos 
dos instrumentos supra citados. nesta ato representada por MAReIO AUGUSTO DE LIMA MOURÃO. RG nO 953.785 • 
SSPIDF. CPF nO 373 201901-25, residente e domiciliado à AlI Carfos Gomes, 660.3° Andar, conforme proooração lavrada 
em notas do 2° Tabelião de Notas e Protestos Brasllia - [)Ç, no livro 2968, As 137. em 05/0912012. doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE. 

11 - CONTRATADO - MUNIClplO DE OURO PRETO DO OESTE I RO. Inscrito no CNPJ-MF sob o nO 04.380.507/0001-79, 
neste ato representado pelo respectivo Prefeito, Srt JUAN AlEX TESTONI , portador do RG nO 214.425 SSP/RO e CPF nO 
203.400.012-91. residente e domieiliado â Rua Femando PeSS<là. 89, mera. Ouro Preto do Oeste-RO. doravante 
denominado} simplesmente CONTRATJ\DO. I 

OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 
ESTRUTURAÇAo OA REOE OE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAl BÁSICA • CONSTRUçAO DE CENTRO DE 
CONV1VtNCIA 00 IDOSO 

MUNIClplO BENEFICIADO 
OURO PRETO DO OESTE I RO. 

CONDiÇÃO SUSPENSJVA 
Docementação: Projetos técnicos de engenharia. COO'\Orovação de tilularidade da área de intervenção e licença ambientar 
Prazo para entrega da documentação pelo CONTRATADO: 240 (duzentos e quarenta) dias . 

. prazo para análise pela CAIXA após apresentação da documentação: 30 (trinta) dias. 

DESCRiÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Recersos do Repasse da União: R$ 500.000.00 (quinhentos mil reais). 
Rectirsas da Contrapartida aportada pelO CONTRATAOO; R$ 23.733,99 (vinte e três mil, setecentos e trinta e três reais e 
I noventa e nove centavos}. 
, Recursos do Inveslimonto (Repasse + Conttapartida): RS 523.733,99 (quinhentos e vinte e três mil, setecentos e trinta e três 
reais e noventa e nove centavos). 
Nota de Empenho nO 2012NE800467 , emitida em 07/12/2012. no valor de R$ 600.000,00 (qUinhentos mil reais), Unidade 
Gestora 550015, Gestão 00001 - MDSlFNAS . 

. : Programa de Trabalho: 0824420372B30 0096. 
Natureza da Despesa: 4.4.40.41 
Conta Cortante 'v1nculada do CONTRATADO: 3114.006.00000091-1. 

PRAZOS 
Oata da Assinatura (%0 Contrato de Repasse e Anexos: 26/1212012. 
Término da Vigência Contratual: 30108/2014, 

I 
Prostação d~ Contas: 60 (sessenta) dias após O térmno da vigêncla contra1ual ou conclusão da execuçao cio objeto, o que ~~. I Arquivamento: 20 anos contados da aprovação da prestação de contas pala CONTRATANTE OU ea inslauraçao da tomada 

- 1) 
_ 10 59477 e CRC. COB96S21 
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L7~~ 
CPF: _ 

.1I!~Lt:JUUUU:ll.~ 

Nome: 
CPF: 

li 10 5~4n e cac CGS9óa2' 

(,., V A Anexo ao Contrato de Repa~s,: - CondiçOes Gerais - Setor I Grau:S sigilo I 
#li AH Publico 

Pelo presente A:1EllCO as partes nomnenas no Contr.1o de Repa$$<l, paetuom 9$ cláusulas a seguir: 

ClÁUSULA PRIMEIRA - 005 ANEXOS E DA SUSPENSIVA 

1 - 560 partes in~antas do contraio de Repasse. Independente d~ transcriçao: 

a) O A,>&xc 00 Contrato de Repasse - CondiçOes Getais; 

b) O "",_ ao Conlrllto de Repasse - CondiçOes COOlliemenlare$, especificas do cada Conoedente, se for o caso; 

e) o Plano de Trabelh<l aprovado no Sistema de Geotao do Convat>lOS e Contratos d. Repasse (SICONV). 

1.1 - li efic8da deste Instrumento. caso haja Itens inseridos em condição suspern;iva. estA eendlclonada à apresen~ pelo 
CONTRATADO de lOda a doeumen.,ção no prezo fixado no Contrato da Repassa e à anàlise favoràvel p"", CONTRATANTE. 

1.1.1 - O pra2D fixado para atendimenlo da condição SlJspensiva podo,(í ser prorrogado. uma üoice •••• z, por Íij"al período, nos 
terrms de ato regulementar de Conclidente. 

1.1.2 - O CONTRATADO, desde jâ. por este instrull1Cntll. reconhece e da sua enoêncill que o não ater.dimenlo de3 elÓjJências 
no prazo fixIIdo ou a IIto aproveçfto d. documentação peta CONTRATIWfE irT'Clllcará a resclsAo de plono díJer.n do presente 
Contrato da Repasse. Independente de nolifieaç60. 

cLÁUSULA 5EGUNOA- DAS OBRIGAÇOES 

2 - Como forma rn)tua de cooperaç6o na exsccçâo do objeto do Contrlllo de Repasse. sâo obrigações das partes: 

2.1- DA CONTRATANTE 

I. analisar I! apI'O\I8t a dócuifiefl!llÇ60 fiicnIc1I, instrtuclonal e jurídica das ",opQ$I.$ .elecionadas: 
U. cefebrar o Contrato de Repasse. apó$ atendimento dos requis:tos pelo CONTRATADO, 8 publicar seu extreto. no Diérlo 

0fici81 da Uniao (OOU). e respectivaJ! altoraç6e., se fot o caso; 
11. _~h.r e atest", a exewçllo ffslco-linanceira do objeto previsto no Plano de Trabalho. com os correspondentes 

registros nos oiStemas da UnlliO. utili1sndo-o,e para tanto dos recu.l'SO' humanos e teenológlcos oa CONTRl\rANTE; 
IV. transrerir ao CONTRATADO os recursos ronancelros. na Iofma do cronog"""" de desembolso aprovado, observado o 

disposto na CláuSUla Q,lnta deste InWumento; 
V. corr<JnI<:., a assinatura e liberação de reanos ao Poder legislati'vo na forma disposta na le!jislação: 
VI. analisar eventueis soliç?.aÇ(ieS de raforrrulaça<l dos Projeios Técnlee$. sobmetendo-as. Quando ror o caso, ao 

Concedent.: 
l1li lQmecer. Quando requisitadas pelos Orgãos de COfIttole externo e nos Nrntes de sua ~tência espeeltica. 

inlonnaçOes relativas ao ConIrato de Repuse Indftpendeqta de aulWlmÇloo J~dIcIaI. 
VIII. receber Q analisar as prestações de contas encaminhadas pelo CONTRATADO. bem COrTlO notifica-to quando da sua 

nilo apresentação no prazo fil<edo Q ainda quando cooslatada a má apicaçlo dos recursos, Instaurando. se lor o ceso, 
a correspondente Tomada de Contas Especial. 

2.2 - DO CONTRATADO 

I. consigner no Orçamento do exercitio corrente ou. em lei que autorize sua inetusão, 0& recursos necessários para 
ell8<;Ulat o objeto do Contrato de Repasse e. 00 caso de inv~tirrento que extrapcle o &""rcicio. consigna< 00 Plano 

transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br/transparencia/servicos/aPlicacoes/proto~~'o;~i~~d~c~~h~-;;~~~;t:=~~:~;;.,n;;;::cto=1 
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Plurianualos recursos para a\el1der as daspesas em exerclC10s 'Vtr,Jl1)1S 1óIuc:, OlruO' •••••• "'0 •••••••••••••••••••••• -- -- _. T- 

I. observar as condiçOn p!II"8 tecebimenlo de recursos da União e para InscriçAo em restos a pagar estabelecidas pela 
L.I Co~l1'I&ntar nO 101. de 04 de maio de 2000: 

HL c:orroromtter-se, nos casos em Que couber & inslittiçllo da oontribuiç8o de melh<>ria, nos ter""", do C6digo Tribulério 
Nacional, a não Gfetvar cobrança Que resulte em mont&nIs sup.arior à cootrapartida aportsda ao Contnllo de Repasse; 

PI. adotar o disposto nas leiS 0"10.046, de 08 de """"mbro de 2000, é 10.098. de 19 ce deZl!lTbrc de 2000. e 00 Oeoreto 
nO 5.296, de 02 de dezarrbro de 2004, relaliYarnenIB à prorroção de acessibilidade das pessoas portadora'S de 
delidênd. flsica ou com rnobIlid{l(le redUZida; . . . 

V. seledorl8' ss Ateas de I~ e os benflliciâriOl fin;lis em conf9rmdade com as diretrizes esta~tecidas pelO 
Con<:edente. pod<>odo _9CI!'t outraS Que busquem _ slUaçOeo" de vulnerabi,dade econ6mica e SOdal, 
Í"lk>rlT"8ndo à CONTRATANTE _re que houver oHeraçóes; • 

VI. .laborar OS prcjelo$ técnico. relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda docUmentaçao jurh!lca. - • 
Instilucional ~tia à celebra<;ilO do Con'.tato de Repasse. de acordo com os normaliv"s do ~rama. bem COITO 
apcesantar doCUrrentos de ~tuJaridade do<riniel da ar •• de intervençJo, ~cenças e acroveções de p:qttos emllOOs pelo 
ilIgao arrbiental competente e conCO$sionâria. da serviços pubEcos. conforme o caso. nos tent1O$ da leçislaçao 
aplicáve!; 

~ ~ li ID 59477eOlC ~%H2' 

VII. oompatlbil!zar o objeto do Contrato de Ropssse com normas e procedrmontos de p"' •• ",aç!1o amblental Il"Urncipal. 
estadual ou federal. conformo O caso; 

l/1li. e><eeutar" flscaiza' os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no Conlrato de Repasse. observando 
prozos • custos, designando profissional habilitada no local da Intorvenç!<> DOm a r~a Motaç!lo de 
Respansa!>ifldade Técnica (ART); 

O<. assegurar, na $'" Integralidode, a qualidade técnica dos proj~ • da ",*",ç!10 dos produtos e ••• rvi9Q$ c:onUat{l(los, 
em confomidade com aa normas bIa$lltl •.•• 9 De nonnatlvos dos programo.. ações e atividades. determinando a 
correçao de ,100s que possam COIT1>romet~ a hJiçlo do benllficio pala população Ileneliciéria. quando detecIadoo pala 
CONTRATMlTE ou paios órgãos de oontrole; 

X. clefin~ o .-gime de oxecuçao, direto ou indireto. do obj.", 00 Contrato de Repaose; 
XI. maizar o processo 'cllat6rio, sob SU8 intaire responsabilidade. quaJ"ldo optar pelo regime do ","",uç.to Indireta. nos 

l$rmOS da Lei n° 8.666, de 2t de junho de 1993 e suas 81tera~$, e demais ""'""'" pertinentes 11 matéria, assegurando 
a COIT"IIÇl!o dos procedimentos legais, a suflclência do projeto básico, de planlha orçamentâna diSorimnatilta de 
percentval de Bonificaçao e Despesaç Indiretas (BOI) .1iizade e o respeàiw delalhamento de sua ~osiç!1o; 

Xl uti'l!lIl, pata ;qui~ de bens e serviÇO! comm!. a modaIIclade pregao, noa IIImlO)l da lei rf' 10.520, de 17 de julho de 
2002, "do regutarronto previsto no Decreto n" 5.450. de 31 de maio de 2005. preferencialmente a sua forma eielrónica, 
devendo ser justlftoada pelo CONTRATI'DO a if11lOssibilldada de sua ubllmçêo: 

Xltl. apre&entar declaração ~. firmada por """asentan1e legal do CONTRATADO. ou regiolro 00 SICONV que a 
substitua. atestanoo o atendimento das disposições legais apicávels ao procadlt:"ento licitalOtio; 

m. apresen:ar declaraçao elJPI"OSS3 ou Iomecar declaração enítida pela etr1lfesa vencedora da licitaçao. atestando que 
esta não possui I!ff\ seu quadro socIelârio servidor público d~ aliva, ou empregado ~e empresa pública ou de sociedade 
de economia mista. sendo de inteira responsab,idade do ConT.ltado • flScaúsçao dessa vedaÇlIo: 

'/N. prevar no e<f.tal de Dcitaçao e no Contrato de EAlcuçlio Ou FomeoImento (CTEF) que a r.sp~~if.dade pela qualidade 
das obra s, rnaterifis e •• rviçoo executadosJ!omecídos é da empresa oonlratada para eSIa rKlal~, inclusive a 
pr~ de readequoçl)e$, .empr& que detecteda. ImproprIadades Que P<l$5arn ccmprorreter a consecução do objeto 
oontratado e e_cer a ftscalzaçao sobre o Cfel"; 

.>M. regislrar ro SICONV o extrato do edita! de rJCitação. Q preço a&limado pela P<:Imlnistraçlio para a execuçao do serviço e 
a proposta de l)Ieço total oIer1ada por cada rJCilanle com O seu respedivo CNPJ, o tenro de hom:lIogaçao e 
adjudicaçêo, o extrato do CTEF e seus respectivos adilivo., a ART dos proje:os. dos t><eWtom ••• ds flocalizaçao de 
obl'as, e os boI&lins de mediQões; 

XVII. registrar no SICONV .s alas a as inf""",,,çOes sObre 09 participantes e respeClivas proposles das f.citaç6es, bem como 
as informações referentes às dispensas e inexigibUidades: 

XV!lI. ino01ir, q'Jando da celebraçl!o de contratos com terceiros para execução do objeto de Conlralo de Re~se, clãuSUla 
que obIigue Q terçeiro I permitir o IIvr. acesso dos servidores dos 6<g1os ou entidades públicas concedentss ou 
contratanle5, bem corro dos órgãos de controle intemo •• >lerno, • selJ$ documantos e registros cont6beis; 

XIX. atestar, por meio do C8<!Mtra NaQonaI de e~'1I$iI$ Inidón ••• e Suspensas (CE1S1, a R>gUIa:idadG das empresas e/oo 
pror",sionais participantes do processo de IIQ~, em e$pecial $0 impedimento doquel •.• em contratar com o Poder 
publieo. em alendimento ao diSPOSto na Portaria CGU nO 616, de 15 de março de 2010; 

XX. instaUTllr processo administrativo apuratórlo. Inclusive processo !ldmioistnlllvo disciplinar, quaJ"ldo constatado o desvio 
01.1 matversaçao de recUISOS públicos, irragotar1da~9 na e~~ do CTEF ou ge!tao finanoeita do ConIralO de 
Repaa6., CO<Tllnlcando tal lato Il CONTRATMlTE: 

XXI. apresentar a CONTRATANTE relatérlo$ de a_ução flsk»-flnanteira relativos lIO Contrato de Repasse. bem corro da 
io!egralizaç!1o da contraparti<la, em pariodicldade rompatlvel com o cronogcama de execuçao estebelecklo; 

XXI. resp<X1511bilizar-se pela condusllo do """",,,ondimonto qU8ndo o objeto do Contrato d. Repasse prever apenes !U8 
OXIlCUção pardal e ler etapa de empreendimento maior, a fim de assegurar ••.•• funcionalidade; 

XXIII. .Btin>.Jlar a participaçlio dos benenciários finais na elaboração" Ífl1)Iementaçlo do OIljOto do CC11trato de Repasse. bem 
~ na manulençao do pallimOnio geradO pÓ! ,,![Il! inveslirnentos; 

)(XN. nolifica' os partidos poIlticos. os sindica10s de trabalhSdoces e as entidades e"'Presa:iais com me no munk:1pio ou 
Distrito Federal quando ocotte, a liberação de recursos financeiros pela CONTRATANTE, em conlom1dade cem a ~i n' 
9.452, de 20 de rrarço de 1997. fa<:uIlada a notiflcaçao por meio eletrônico; 

XYN. fornecer à CONTRATIoNTE, • quelquer Itl"fllO, Inlormaçllas sotlfa as ações desor.volvidas para viabilizar O 
aooll1'8nhalT'eOto e avalOlçao do prOQeSSO; 

XXVI. divt.dgar, em qualquer eçãc promocional relacionada 80 objeto elou objetivo do Contrato de Repasse. o nome do 
Progmma, a origem do recurso. o valor do financiamento" o nome do CONTRATIoNTE 9 do Cooceden1e. como enle. 
parllelpantes, obrigan!loose o CONTRATADO a commcar e>CprCsoamenk> b CAIXA • dei., forma e local onde ocorrerá a 
ação promocion.l, com antecedência mínima de 72 (set1!!1la e duas) boras, sob pena de suspensa<> da hberaç!1o dos 
rltllU",," finW1<OliO)e, observadas ao limitaÇOOs inl>ostas pala EIeKoral ri' 9.50<1, de 30 de selombro de 1991, 

XXVII. QOn1p!1)meter-6e a utilizar a assinatura do Concadante .""""",nhada dlI marca do Governo Federal nas publlcaÇl5es 
êecorrent9s do Contraio de Repas", observadas 8' Iini!ações il"fllOsla$ pala EIei!oraI nO 9.504, de 30 de setembro de 
1997; 

lOMlI. realizar te~tivamente no SIGONV 0$ aios e 06 prOCadlrrentos relatillOs à rorrnaUzaçâo, 8l<eCIJÇOO, lc;í1ação, 
aeornpanhamenlO, praslaçâo de contas e Inlormaçôes acerca de 100000a de contas espacial do Contrato de Repasse e 
regiSlrar no SCONVos 8!DS que por sua natureza MO pos •• m ser rea,vod<>$ n ••••• Sistema; 

XXIX. prestar contas dos reeursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à conoeçtJÇio do objelO no prlUO fU<3do no 
Contrato de Repasse; 

xxx. aparar. manter e conservar ad_adarT1Ol1le o patnm6n1o públtcc gerado pelOs tnvestirrenlos deconento. do Ooot",lo ® 
Repa sse, apOs sua e.eCUÇl!o, de forme. pa •• ibilbr a sua fune'.onalidade; 

XXXl responda, sol"dliil,l'i6IIle. OS .mles COI\SOn:Iados. na case da!ll<e<>Jçilo do obje'" ~ntratwal por conSÕfQO$ putllicos: 
XXXII. tomar ovlras providências ntlC8Ssárias li boa execução do objeto do Contrato de Repa$o •. 

cLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

3 - A CONTRATMlTE trensferlré. ao CONTRATPDO. até o irrite do valor dos Recul&OS de Repasse fU<3do no Contrato de 
Reoo.se d. acortIoeom o cronograma de daserrbolso e com o plano de apicação constant •• do Plano de T",balho. 

transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.brltransparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=59477&VrDocto=1 
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3.1 - o CONTRATADO a~. ao Contrato de Repa$se, o valor dos R~s de Contrapaltlda lixado no ContraiO de 
Repasse de acordo com o cronograma dê deset!Í1Olso e com o plano de apliCação constantes do Plano da Trabalho à conIB de 
recur$Q$ alocados em seu orçamento. 

32 - Os recursos transferidos pela Uniilo e os recursos do CONTRATADO deolinados ao Contraio de Repasse. figurarao no 
OrçarrenlO do CONTRATADO. obedecendo ao desdobramento por fonte. de reccrscs • elementos de despe sa. 

3.3 - Recursos adicionais n~ à oonsecuç30 do objeto do Conlralo de Repasse terão e seu apolla sob 
,..;>onsabUidede .""""'iva do CONTRATADO. 

3.4 - Toda • lTlO\'Ín'IêII1açêo financeira deve ser elatuada. obrigatorlllmenle. 1111 conta especifica y;nculada ao ContraIo de 
Repasse. em agência ds CMXA. isente à cobrança de tarifas bBl1Cárias. 

cLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO PAAA INICIO DO OBJETO 

4 - O CONTRATADO. por meio deste nstrurrenlo, ,""",f"!Ia sua e>qlnlSSll concordancla em aguardar a autoozaçêo e....u da 
CONTRATANTE para o inloo da execuçao do objeto deste Contla:.> de Repasse. 

4.1 - A autorizaçAo ocorrerá após. finalizaçâo do processe de análisa pós-<:OOtra'Ual e o crédilo de recursos de _ 1111 
oonta vincuC<Jda, este se for o caso. 

42 - Ev,,"tual execuçao do objeto realizada anles da autonzação da CONTRATANTE ni!o sem objelo de mediçao para 
Iibemç!io de II!OJrsos até a errissão da sutoriz8çao ""Ima dispos1&. 

4.3 - Caso a cootra18Çi!o seja efewada no perl<ldo ~iIOl.I. o CONTRATADO declara ester cienle de qua a autorização de> 
inicio de objeto 9 a IIberaÇi!o dos rI!<:U($O$ some"te ooorrerá após flna(izado o processo eleilOlel a se realizar no rrês de 
outubro. conslderada. indusive. a eventual ocorrência de segundo lurno, em .tendírrento 80 artigo 73. indso Vi. ali""" -a- da 
leo no 9.504/97. 

cLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO E 00 DESSLOQUEIO DOS RECURSOS 

5 - A tiberaç30 dos recursos financeiros obedecerá 80 cronograma de de ••• mtlOIso de acordo com as rm~. e fas •• ou etapas 
de elWCUÇi!o do objeto e será realizada sob bloqueio. após eficllda oonIta~Jal. respeitando a dispOI1ibilidaóe f"",nce~a do 
Concedente e atendidas as exigênelas cadaSllais vigOntes. 

5.1 - Aavlorização de saque dos recursos creditados na coo1a vinculada será feita em oarcelas, de a<:OIdo com o ctonograma 
de deserrbotso, após • autorizaçao para intcio do objeto, depois de ateslada. pela CONTRATANTE. a elOlCtJÇ&o ~s!ca a a 
COfIllroVaçao do 8por1. oa contrapot1!de da etapa correspOII<Ietllo e posteriormente a comprovsçao financeira de etapa anteti« 
paio CONTRATADO. 

5.1.1 - No caso de BXlICUçaO do objeto contratual por regi"'" de e~o d~eta. 8 liberaçao dos re<:UI'SOS relativos à prlmei<a 
parcela será Mteclpada na forma ao tn:I1OgIlIrTlB de d"".rrbo!$O B!lfOVa40. flCalldo li iboraçao da segunda parcela e 
seguintes. condiCIonada à aprovaçllo pela CONTRATI'NTE de relatOr'<> de execuçêo com c:omprovaÇi!o da apficaçto dos 
recorsos da última J)ercela libe",de. 

5.2 - No caso de obras e se<Viços de engenharia de pequeno Yalor. cujo vaio' de. """"$0 da Unlllo .eja inf9ÔOf a RS 
750.000,00 (setecentos e cinquente n'il reais). a liberação dos recursos pe'.o Concedente na conta vin<:ulada. ocorrerá de 
acordo com o crot\Ograma de cJesembolso aprovado. em no rréldmo três parcelas eo<respondentes a 50% (cinQuenla por cento). 
30% (tmla porcen«» e 20'4 (vinte por canto) do valo< de repasse de União. 

52.1 - Nesse caso. O desbloqueio dos recursos OCOfre:à após lIP'esentaÇi!o do relatório de exeCt'çAo de c:a<la etapa do objeto 
do contrato de rapasse devidamente alll.tada peta fiscaiizaçi!o do CONTRATADO. 

cLÁUSULA SEXTA -DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS 

6 - A$ despesas com a execuçAo do Conllato de Repasse oorret!o à conta de reclJfSOs &locados nos respecWos orçarrenros 
dos contratantes. 

6.1 - A en'is$ilo do erf1)enho plurianoal. quando ror o caso. ooorreri de aco<do ~ daterrrlnaçao e.paciliea do Con_te. 
com incorpOraçao ao Contrato de Repasse med'!!Inte Apostllamento. 

6.2 - A ofleieia deste InOl11JtnfOnto está condleionada é validade dos e~ho s, qU41 é determinada por instrumento logal. indo 
o qual. sem. total liberação dos recursos. o Conlrnto de Repasse fica autorreticarrenle e"'lnID. 

6.2.1 - No caso de perda de vaidade dos efl"4)8nhOS por motiVo ae cancelamenlo de RestoS 8 Pagar. o QUantitativo flSleo 
financeiro podam ser reduzido até 8 etapa do objeto ContlatadO que 8;><eSQnle funcionalidade. 

cLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

li 'D S9~77 e C'<C YJ~2' v-, 

7 - Os reccrsos son-ente poderilo ser ~lIzados para pagamenID d& despesas constantes do Plano de Trabalho ou para 
epli<:açêo no mercado financeiro. nas hipóteses P"OVI8taS em lei ou na Portaria Interrrlnis'II<!a1 MPOOIMF/COU n' 507. de 24 da 
nove1tb'o do 2011, vedada sua utifimção em finalidade divefS8 da PlIduada neste ~strurr-.onto. 

7_1 - A progran-açao e a e""cuçao flnancltlra deverio ser realizada. em separado. de aeoroo com a natur"", e e 1""le de 
!'QCUfSOS, $9 for o caso. 

7.Z - Antes da reallZaç90 de ~ fltIiIamêlik'!. O CONTRATADO Incluir;' no SICONV. no mlni~. as seguinles InfOfmaçil~.: 

1- a desli<1~ do rowrso: 

n - O nomo O CNPJ ou CPF do fornecedor. quendo ler o caso; 

PI- o eOll"olo a que se refere o pagamento reali2ado; 

IV - a meIa. etapa ou fase do Piano de Trabalho relativa ao pagamento; 

V - • oomprovaçi!o do ,c>cebimento definitivo do objeto do contrato. mediante indu&ao no Sistema das notas flSCSis OU 
documento! cont:ibeis. 

7.3 - Os pagamertos devem .11< realiz&dos medianla crédito na cont3 bancárla de tilularidade dos fomeçedorC$ e pre$ladOle. 
de serviços. facultada. tIispens& oeste procedlJTletlto nos casos citados aballo:>. em que o aédrto pcderá ser realizado em 
ooota bançarie de tibJlaridade do próprio CONTRATADO. devendo ser registrado no SICONV o be""flCiárlo final da despesa; 

8) pOI ato de 80Jtcrldade mâ>ime do Concedenla; 

b) na elOOCUção do objelo pelo CONTRATADO por regime direto; 

c) no ressarcln1ent:o !IO CONTRATADO por p_ntos realizado. às !>'óplias CW1S$ decorrentes de atrasos na ijberação de 
""",,"os pek> Conoedenl~ e tmvelores al~m da oontrapartida pactuada. 

7.3.1 - E>cepcionalmente. pOdêrá ser realizado. uma única vez no decorrer da vigência do Conllalo de Repasse. pagamento a 
pessoa r,sica que nAo possua 00018 bancaria. desde que pemjtlcla a ldenliflcaçâo do beneficiério pela CONTRATANTE. e 
observado o lIrr1te de R$ 800.00 (oitocentos reais) por fo:n;cedor ou prestador de se1Viço s. 

- .. _-- •..•..••. r......vt I!!to rf"\N.Tr.lATANTF. não ood&rao ser utilimdos para d.spesas efetuadas em perkxJo anterior 

transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocoI0/viewdoc.php?CdDocto=59477&VrDocto=1 
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ou poSterior " vigência do Conltato de Repasse. pem'itldo o pagamento de despesas posleoormente ~.soe que 
COII'4)rovadatn$t'lte r&8limdas 118 viJênda do Contra!O de Repasse e u el'llre$samente autorizado pelO Conceóente. 

7 5 _ Os recursos transferidos, enquanto não utMlzados. serão aplicados em cademeta de poupança se o ~ prev: pa: :::::~f: ~~:~~~:a ~b7:r!;,:t~u=Oa~~=..~:n~~~:.~~~:::;: z: 
. ed'!odOS na conta bandri. vinculada ao 

7.5.1 - Fica a CONTRAT/lNTE autorizada a promover as aplicações.dos r~~~8~ n9'sta Cláusula. 
ContraIo de Rep •• se nas hipóte •••• e ••• gun!IO as rroda~dade. de aphcaçeo pnt 

os RlCUlSOS desIlIoqueados QUe nao forem utilizados no prai!!) lj><OIIBdO no ~,;! d;:=~ .;:;~ segundo as modafldades de apicaçl!o previstas nesta Cléusula. 

. ••.• d [$ s serão ~Iados a c:9dilo do Contrato de Repassa para 
7,52 - Os ronllimentos proveniente. da aphC~::::O ': recula °clGvende constar de dernonstrali'/o espaciflCO que Integrnr<l a 
consecução do seu objeto. sal'lo na axceçllo "",,;>0 "]300,' 
prestação de oonIaS. vedada a sua utilizaçêo como contrapertida 

~~~~~0:p:=i:;~~o;;;~6~:~s~I=~::~~~~~~:':;:::'. ~':us::..e::~t'=: 
do"oMdo. a ~ta ünica do TellOUrO ao fiMl da OlOl!CUçêo do objsto oonlratado. 

7 522 _ Na O<lQrrênei3 de perdas f"",ncelras oecorrentes da apicaçao ~ r8CU"'os. que comprometem a ellBCUÇêo do objelO 
oontrarual. fiC& o CONTRATADO ob<iga<lO ao aperta adicional de contrapartida. 

d rdJsão den' "cla r8$çisêo ou extinçAo do Conlraio de Repasse. 
76 - Eventuais saldOS fina_iras verl!\cados quandO a co ,.u de'''~ restiWldos à UNIÃO FEOERI'l no 
. '. me t • das reC41las auferidas em eplicaçOes financeoras. ...."QO W . 
:U=~el ;, ';o (trinta) di.s do ••••• nlo. na formllncllcade pela CONTRATNoITE na época d. restltuiÇao. sob pena de 
lme<liala instauraçêo de Tomada de Conta. Especial de responsável. 

. . __ ~ Õ2ad obSelVan<Jo.S9 a proporc;onaIidade dos re<:vt"'" transferi~ e da 
7.6 1 - A devoIuçao prevista aoma ","Q ce8 a ue inc;;e. el<CÕ.lsivamenle 
oontrapai5da provislâ, iI'lCIQpencme da época em Que fC)tom apo!1adc$, dev8l'\do. nos casos em q 
sobre o repasse ou. oonlIapartida, ser devolvido apenas 80 enle Utular do valor rElrTUlerado. 

77 _ Deverão ser rastitufdos, ainda. todo. os valores lranslerldo$, acre$Cido$ de juros legais e aluslizados lT'OIle~riamente. a 
~rtir da data do recebimento. na forma da ieOlSlaçao aplicável aos débilQ!> ""'" com. FlI2<lnda NaclOf\8l. nos segulf'lleS taSO$. 

a) quando não for executado o objtlO pactuado neste Instrurrento; 

b) quando não for apresentada. "" prazo regulamentar. a respecliva prt>Sl8ç!o de contas; 

e) quande os recursos forem ulilizado. em finalidade di_sa da estabeJecida neste Instf\JImnto: 

d) quatldo houver utiizaçao dos valores resullórto. de aplic!lçOe. financeiras em oeseoeede com o paClUado: 

e) quando houver "",ugnaçAo de despesas. se realizadas em desacordo com as tlsposiçIles do termo celebrado 011 da PoIIaria 
InterministeriallAPOG/MFICGU nO 507. de 24 da flQIIerrtxo de 2011. 

7.7.1 - O CONTRATADO. nas hipótese. previstas anteriormente. será notlicado para que. no prazo mi.><imo de 30 (trinta) dias. 
a conter do recebimento da notilicaçêo, restitua os valores dos rep...... acrescidos de juros legais e atuallzados 
monetariamente, 

7.7.1.1 - Vencido o ptS:O previsto no ilem ant&rior som que O CONTRATADO proceda a reslitulçao dos valores. fica a 
CONTRATNoITE autorizada. ceee haja reeutSO$ diSponiveis na conta vinOJIada. a proceder aos débitos dos valOres ,.,,;pectlvos 
Q repessá-los li Unlao. 

7.1.1.1.1 - Na hipótese previste no item anterior, n60 havendo reet.l'COS suficientes para" proceder a coJ'tl)leta restiluição. 
deverá ser inst8lJ'llda a imediata Tomada de Conlal: Especial. prov'.deneiada pela CONTRAT/lNTE. 

7.8 - Os casos fortuitos ou d. força meior que impeçam o CQNTR}(fADO de !)(estar contas dos recursos recebidos o aplicados 
ensejaráo a juntada de doctJmentos e justiflcatlvas .• serem entregues 11 CONTRATNoITE. para aru\Use e manifestação de 
Conoedente. 

cLÁUSULA OrrAVA - DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGêNCIA CONTRATUAL 

8 - Os bens remanescentes decorrenles de ContraIO de Repas se serAo d. ptop~edede do CONTRATADO. quando da sua 
el<linçAo. dosde que vioçulados li flnalidaGa a q"" 51i desll",,,n, 

CLÁUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS 

9 - O Concedente é a autoridade competente para ooordenar e definir aS dlrelliZeo ce Progrllrna, caberoc à CONTRAT/lNTE o 
ooorrpanllamento e avatiaçAo das ações constantes no Plano de Trabatlo. 

9.1 - Sempre que julgar convenienle. o Conoeclenle poderá promover Visitas in loro com o prop6:sito do a<:Of1'll8Ohamento e 
avaliação dos resultados das aliVidades desenvolvidas em ralOO do Contraio de Repasse, observada a es norm;lS legais e 
rogulal1lGn,ares pertinentes 110 assunto. 

92 - É p<errogatlva da Unülo. por intermédio do Concadente e da CONTRAT/lNTE. Pf(>tnO'Ie, a hcall23ç!o Ilsioo-linar.cGira 
das atividades referentes 80 Contra!D de Rep85se. bom coro, cooserver, em qualquer hipófe3o •• 'oc;.,údode de a •• u"", ov 
transferir a responsabilidade da execuça_o do objeto. no caso de SUfI paraF.saçAo OU de feto retevant. que venha a o_rar. 

ClÁUSULA DÉCIMA - DOS DOCUMENTOS E DA. CONTAB1UZACÃO 

10 - Obriga-se o CONTRATADO a registrar. em sua contabilidade onalltica. em conta especlflce do grupo vinc:ulado $O ativo 
financeiro. os recursos reC9l>idos da CONTRATANTE. rendO como oootrllpartoda conta adequada no pas.ivo fonanceiro. com 
subconlal> identiflCUndo O Contrato de Repass. e • espeçificaçêo da da.pesa. nos termos do Artigo 54. parâgra'" primeiro. do 
Decreto nO 93.672. de 23 de dezembro de 1986. 

10.1 - As faturas. recibos. notas fiscais e quaisquer aulms dot:urrenlo$ cortlI>IObatQrio$ de despese. serão emlticlos em nome 
do CONTRATADO. devidamente identific8<jos com o nome do PrOllrtllmO e o ...:mero do Conll1lto de R.pesse, e rnalifidós élll 
.rqof\oo. em oldem cronológica, no próprb loCal em que !orem coolabllizados. à disposiçAo dos ~ de controle interno e 
externo, ~ "'_ r, ••• do no Contrato de Repesse. 

10.1.1 - O CONl'RATADO de".rA encam(nhar cópias dos oo"lll'OIIan:es de despesas ou ~e outros dacurrenlos a 
CONTRATNoITE eermre Que houver solicitação. 

CLÁUSULA DI!:CIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

11 - A Pres1açêo de Contas referente""" recursos financeiros deVem ser apresentada à CONTRATANTE nas condições 
fixadas no Contrato de Repasse. 

11.1 - Quando a prostaçao de contas não for eneemlnhada no preze fucado, a CONTRATANTE .stabelecerti o prazc ~ de 
30 (!rinta) dias para sua ap!'esenlação, ou l'9COI1imento dos recursos. incluídos os rendimentos da aplicação no mercade 
ronanceiro. atualizado. monotlltiamenl. e acraso'dos de juros de IT'Ora. na forma da lei. 

~.,.., ••• _-- - ""--'T""""'''t''\f'''I _a_ .••.•• _ •.• __ .". •• ,",~,.._ •.•.• ..-4,..""" ,.,."t'!lC' non"I rl •• \>f'\Iv. 1'\'; rprJlrg{'l't ~ tpF'rlYlS do item anterior. ~ 
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téNrin" do prall) estabelecido, a CONTRATANTE registrara a lna~ênda no SCONV ?ar onis&ao do dever de ~r 
CQf'l~ e ÇO!I),Iniçará o fato ao órgão de cootabilldado analltíca. j)3ra fins de ItlstauraçAo de Tomada de Contas Especial sob 
aquele argumento e adoção de oum fI"'1didas ~ra reparaçAo do dano ao erário. sob pena de responsabilizaçao soIi<lária. 

'1.3 - Cabe ao prefeito e ao governador sucessor •• prestar rontas dos recursos provenientes dos Contratos de Repasse 
tumado pelo seu anlecessor. 

11.3.1- Na ifTllOSsibilldade dessa prestação de conla$. deve apl8senlar. 11 CONTRATANTE. e inserir no slCONV docurrento 
com justifICativas Que demonstrem o impedimento e as rredidas adoteda1l para <> resguardo do pe!rlmônôo pUbI;co. 

11.32 - Quando a ill1X>ssil>ilidade da pres!8r contas deeorrer de açOo ou crnssac elo anreoessoc o rovo administrador 
solititar~ a Instauraçi'!o ele tomada de cont1ls especial. 

clÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 00 REEMBOLSO OE DESPESAS EXTRAOROINÁRIAS 

12 -O CONTRATADO é re.ponsável peIn despesas extra01dtnáriaelnoolrídas pala CONTRATANTE. quanelo soIIcltar: 

a) reanéllsa de enqu.dramento de ~no do T",!>aIno • de projIlioS de engenharia e de trabalho soeiel. quanoo houver. 

b) vistorie de etapa. de obras nlio prel/ÍStas originelmente: 

e) publiCAÇao de _ato no [llarJo Ofleial da Unilo decorrente de811eraçAo convlt ••• 1 dQ responuo~lQidG do CONTRATADO. 

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AUDITORIA 

13 - OS serviços ele aU<litorla sera<! realizados pelos ôrgio. de controle interno e .>4emo de unao. sem elldir o competência 
dos ôrgaos de controle interno e externo do CONTRATADO. em oonforrrida<le com o CaplbJlo VI do Oecreto n' 93.872. de 23 
ele _bro de 1986. 

13.1 - t liVt1l o ecesso, a qualquer tempo. de servidores do Sistema de Controle Intemo ao qual estoja stJbordinada a 
CONTRATI'NTE e do Tribunal de ConlaS da Uniao a todos OS atos. fatos relacionados d •• ta ou indiratamonte com o 
Instrumento pactuado. bem como eos locai. de execução das obras, quandO em rr1ssIo de fiscalwçAo ou audkoria. 

cLÁUstlLA DeCIMA QUARTA - DA IDENTIFlCAÇAo DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAI5 

1. - E obrigatória a identificação do efTll"88ndlmento com placa segundO modelo fornecido pe:a CONT RATANT!;, durante o 
período de duraçao da obra, devendo ser efi>ceda no pram de atO 15 (quin>:e) dias. contados a parti' da 8\l1orizaçao d. 
CONTRATANTE para o inicio dos trabalhos. $()b pena de suspensão da liberaçAo dos recorsos fl'.anceiros. observadas as 
nrritaQlles Imposta. pela EIeiIo<'8l n° 9.5()4.. de 30 de setembro de 1997. 

1~.1 - Em Quakluer ação promocional relacionada com o objeto tio Contrato ~e Repasse ser.! obógatoriernen1e <lestaeada a 
participação da CONTRATANTE. de> Concedente, bam cemo o objeto ele aplleeçao dos recursos. ollserva<lo o disposto no § ,. 
do ert, 37 da Con.UbJiyão Ftderel. $Ob pano de suspensao tia IIber~ dos recursos fioance""". el>servadas as limilaçOes 
irnpõôfaS ptIIJ Elei!otal ,,09.504, de 30 de sctOlTbro dll 1997. 

cLÁUSULA OÉCIMA QUINTA -I'IAVIGtNCIA 

15 - A vigência <leste hstrumento iniciar..,..,..á na data de soa assinatura é encerrar-se-á 80 térrrino da sua ~ncia. constante. 
no ConItalll de Repasse. """sibílhada a eue prorrogação medi8nlB Termo AdiIivo $ ~Plovação ~a CONTRATANTE, quando da 
ocorrência de fato supervenitnte que irr4>eÇ<l a consecuçfo do objeto no prazo acordado. 

cLÁUSULA DECIMA SEXTA - OA RESCiSÃO E DA DENÚNCIA 

16 - O ConIr1Ito da Repasse poderá ser denunciado por quelquer das partes e rescindido a qutlQúer tetlllO. focsndo os 
contratentea ",*ponsávei~ pelas 1lIlt1fl8ille. assunid,.. no $U8 vig!ncla, creditandc>-se-Ihes. igualmente. 0$ béneficios 
odquiridoo no mesmo penedo. aproeando, no que couber, a Portarle Inteministertal MPOGJMFICGU nO 507. de 24 de novembro 
de 2011 e demais normas pertinentes' matéria_ 

16.1 - Corl$tHUi mo'jvo para reoei.;;o do Contrato de Repasse o desculllJrimento de qualquer das Cláusulas pactuadas, 
particulafmente ""anelo constatada pela CON,RATANTE a ut"~ d08 recursos em desacordo com o Plano de Treblillo ou 
a falsidade 00 inoorreçêo de informaç!o de documento apresér\tado e ainda a venficaçao de qualquer circunstância que enseje 
8 i,,"~ de Tomada de Contas E.pedal. 

16.1.1 - A re~ do Contrato de Rep ••••• , na forma ~ma prevista e sem que 1enham sido os valores rastibJidOs à Uniao 
Federal, ensejará a Instaureçllo de Tomada de Contas Espeoial. 

ClÁUstlLA OÉCII\IA SÉTIM" - OA ALTERAÇAO 

17 - A alteraçâo deste Instrumento, no caso da neoe •• ldade de ajustamento da sua prO!frsmaçêo de execuçao fÍ$1C8 e 
r"""""'ira. inclusive a alteração do prazo de vigência (oleado no Conltato de Ropassa. será feita por meio de Termo I>dí'Jvo a 
sera provccada pelo CONTRATADO. mediante apre.ontllÇlo dali reopoctiv ••• ju.~ir"""iv.s. no praw "'nimo de 30 (trint&) das 
""" anteoedemo témWlo da !1\18 vigência, sendo necessária. para sua Irnplementaçêo, a aprovoçêo da CONTRATANTE. 

17.1 - A alteraçêo do prazo de vigência de> Contrato de Repasse, em decorrência cte atraso na líbereção dos recursos por 
~ ••• bilidad. do Concedent e. será promovida "de oficio' pela CONTRATANTE, IIrritado eo período do atraso verifICado. 
fazendo disso ;fTJé(!i.1o comunicado ao CONTRATADO. 

17.2 - 11 altereção contraIu ai referente ao v810r do ContraIo de Repas ••• será feila por '"'10 de Tormo ••••• ravc, ieándo a 
moJoração dos recurso. de repasse sob deciallo unilateralero;lusiva do Concedente. 

17.3 - É vedada a alteT8çêo do objeto do Conlrato de Rapa.se. e><Ce1o para a al'fl)liação de e~ção de> Objeto pactuado ou 
para redução ou .lICIu$a<! de mete, sem projuizo de luncionalldade do objeto oontralado. desde que devidM'lente justilica<lo e 
aprovado pela CONTRATANTE. 

cLÁUSULA OtiCIMA OITAVA - DOS REGISTROS OE OCORRêNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES 

18 - Os documentos instrulório. ou comprobat61ios relativos Q execuç30 do Contrato de Repasse deverão ser apresentados 
em original ou em cópia autanticada. 

18.1 - As comunlcaç6e. de falos eu ocorrlincias télS!!vM ao Cootrato serao consideradas como regularmente feitas se 
entregues por carta protooolada. telegll!l1l8 ou fali. nos ena.rG90S desaitos no Contrato de Repa sse, 

cLÁUSULA OÉCIMA NONA - 00 FORO 

transparencia.OUfopretodooeste.ro.gov.br/transparencialservicos/aPlicacoes/protocOIO/Vi~Wd~c.ph~?~d·D~~;o:~'94;7;~~;~cto=1 6/8 
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expressa de qualquer outro, por mais privilagiado que se!a 
E, por .$!arem ••• sim jU$tos e pactuados firTmm este nstrumenll). QUe seré assinado pelas parte1! e pela! te!l!!!1\It\has abaixo. 
para que surta seus efeitas j~ridiÇQS e legais. em julm • ~ dele, sendo e)rtraidas as rssoecuvas COPl6S, que tera<l o moomo 
valot do origlOaI. .' \.,tU ~ 

\0111 ~eg'o 

~I\O'.W""~ 
Assinatura do Conttarantl!~" <\ Coou.tado 
Nome' MÁRCtO AUGUSTO DE LIMA MOUAAo N"""': .ALEX TESTONI 
CPF: . 373.201.901-25 Cf'F: 20 .'100.012-91 

~tloum 
Nome:~' 
CI'F; 

Testemunhas 

10 594n. CRC COB96S21 

( Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste 
04.380.50710001-79 
Praça da Liberdade 1156 - Jardim Tropicat 
'W(W ouropretodooeste ro gov bf 

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO 

TIpo do Documento 

Termo 
Idenbfi<açãofNúmero 
02 

Data 
1510212021 

10: 59477 Processo Documento 

CRC: COS96821 
Processo O-% 
Usuano Maria Emilia Santa na 

1510212021 09;34;02 Fmailzaçào 15/0212021 09;49;58 

10105 02018AE283320703E3E85DB3C8051164 

SHA256 1015D5D5EB52F2F22F4224A7A0023DED28E79921CF37D663764A2094A7EE61E5 

SumJ!a'Objeto 
TERMO DE CONVENIO PARA A CONSTRUçAo 00 CENTRO DE CONVIVENCIA DO 10050 

INTERESSADOS 

SEt~"-S OURO PRETO 00 OESTE RO 15,0212021 09 4l) sa 

ASSUNTOS 

A aute'i-t.(bde deste OOCUI"lef\to pode. se" c.0f'~0Ga a!raves dO o.QCode atl<f"'\a ou 3,0(13 a:ra-Iês do $.!e tJ'a!tsc.arenc a O'.,:1't)f:m::.odooesUHO 00"( or 
",formando o 10 59477 e o CRC COO9M21 
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE 

Memorando nO 70/SEMAS/2021 

DA: SEMAS 

PARA: SEMPLAF/DPO 

ASSUNTO: ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERAVIT 

Prezada Senhora Assessora, 

Venho através de o presente solicitar a Vossa Senhoria, a abertura de Projeto de Lei 
para a abertura de Crédito Especial por superávit no valor de R$ 217.971 ,98( duzentos e 
dezessete mil novecentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos) dos recursos abaixo 
discriminados: 

PROGRAMAÇÃO ELEMENTO BLOCO CONTA FONTE DE VALOR 
CORRENTE RECURSO 

08.244.0011.2180 44.90.93.00 PSB 000.091-1 FEDERAL 

217.971,98 

Total Geral 217.971,98 

A abertura de credito especial por superávit financeiro, se faz necessário para que a 
Secretaria Municipal da Assistência Social, possa efetuar a devolução de saldo do convênio 
referente ao Convênio (Contrato de Repasse) n° 778038/2012/MOS/FNAS/CAIXA no valor de R$ 
523.733,99 (quinhentos e três mil setecentos e trinta e três reais e noventa e nove 
centavos).Creditados na conta 000.91-1 ,Agencia 3114 da Caixa Econômica Federal 

Aproveitamos a oportunidade para solicitar a criação do elemento de despesa 
44.90.93.00 (indenizações e restituição) para que seja feita a devida devolução. 

Memorando 70 de 22/02/2021, assinado na forma do Decreto n? 13.714/2020 (10: 62710 e CRC: OFB328C9). 1/2 
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Segue em anexo :Justificativa 01 de 22/02/2021 (10 62699),Termo 02 de 15/02/2021 
.(10 59477),Extrato Bancário 03 de 15/02/2021 (1059488) 

Atenciosamente. 

Avenida Oaniel Comboni, nO 1156 - Bairro Jardim Tropical - Ouro Preto do Oeste/RO 
Contato: (69) 3461-2416 - Site: www.ouro~todooeste.ro.gov.br - CNPJ: 04.380.507/0001-79 

AVANCADA Documento assinado eletronicamente por Geany Rodrigues Silva Oliosi, Ordenadora De 
Despesa da SEMAS, em 22/02/2021 às 10:13, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no 
art. 18 do Decreto n? 13.714 de 27/08/2020. 

autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia ourcoretodooest= ro oov hr 
informando o ID 62710 e o código verificado r DFB328C9. 

Referência: Processo nO 1-431/2021. Oocto 10: 62710 vi 

Memorando 70 de 22/02/2021. assinado na forma do Decreto n? 13.714/2020 (ID: 62710 e CRC: DFB328C9). 2/2 
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Parecer Contabilidade CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERÁVIT 
FINANCEIRO n035/CONT/2021 

Assunto: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI 

Em análise ao Processo nO 431/2021, verifica-se que a SEMAS solicitou conforme Minuta de 
Mensagem 01 de 16/02/2021 (10 60315), para a elaboração de Projeto de Lei para abertura de 
crédito adicional por superavit financeiro no valor de R$ 217.971,98 (duzentos e dezessete mil, 
novecentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos )possa efetuar a devolução do saldo 
do Convênio Contrato de Repasse nO 778038/2012/MOS/FNAS/CAIXA celebrado entre o 
Ministério das Cidades na programação: 08.244.0011.2180, elemento de despesa 44.90.93, fonte 
de recurso: CONVENIO 

Valor acima citado, que será aplicado conforme legislação vigente. 

PROGRAMAÇÃO ELEMENTO FICHA SUPLEMENTAÇÃO FONTE DE 
RECURSO 

08.244.0011.2180.0000 44.90.93 396 R$ 217.971,98 CONVENIO 
VALOR TOTAL: R$ 217.971,98 

Sendo assim somos favoráveis à continuidade do presente processo. 

Ouro Preto do Oeste/RO, 18 de fevereiro de 2021. 

Juliano Silva dos Passos 

Diretor do Departamento de Contabilidade 

Avenida Oaniel Comboni, n° 1156 - Bairro Jardim Tropical - Ouro Preto do Oeste/RO 
Contato: (69) 3461-2416 - Site: www.ouropretodooeste.ro.gov.br - CNPJ: 04.380.507/0001-79 

Documento assinado eletronicamente por Juliano Silva dos Passos, Diretor do Departamento 
de Contabilidade, em 18/02/2021 às 13:21, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no 
art. 18 do Decreto nO 13.714 de 27/08/2020. 

A autenticidade deste documento pode st:r cvuleuua IIV ",ltJ li cll '''j..!OI tJll'-'ICl.VUI Vj,!1 C;LVUVVC;;:'U::;.I U.'::J~, 
informando 01061659 e o código verificador 3A1C13BE. 

Parecer 35 de 18/02/2021, assinado na forma do Decreto n? 13.714/2020 (10: 61659 e CRC: 3A1C13BE). 1/2 
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE 

Parecer nO 36 ICSCII 2021 

Chegou nesta Coordenadoria do Sistema de Controle Interno para analise o Processo 0431/2021, quanto a solicitaçí 
Projeto Lei, com objetivo da abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit, no valor de R$. 217.971,98 (Duzentos e deze 
mil novecentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos), para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Assist 
Social SEMAS, com objetivo de efetuar a devolução do saldo do Convênio Contrato de Repessi 
778038/2012/MDS/FNAS/CAIXA celebrado entre o Ministério das Cidades e Município de Ouro Preto do Oeste, que teve, 
objetivo a construção do Centro de Convivência do Idoso, que encontra-se finalizada e entregue, contribuindo assim, para tr. 
qualidade de vida do grupo de idosos com a iniervençêo sucial <: v Jc;::;,v",,,:.d,.o.;,,:v \.. "'!,,,v''-'v'\''v " •• c . '\..!;1'V"'-"V r'''' ,,,,\..,,,,,-,_ 

equipe de referência do Centro de Referência de Assistência Social CRAS. de acordo com memorando nO 070/SEMAS/202 

62710), que demonstra as informações necessárias para abertura do crédito, como consta na justificativa, que expõe as necessic 

da Unidade Orçamentaria. 

o Departamento Contábil emitiu parecer n0035 favorável (ID 61659) no que tange o aspecto contábil, finance 
orçamentário do projeto de lei, no valor de R$ 217.971,98 (Duzentos e dezessete mil novecentos e setenta e um reais e nove 
oito centavos), e pode ainda observar que foi anexado comprovação do superávit. Justificativa 01 de 22/02/2021 (ID 62699), Tern 
de 15/02/2021 (ID 59477),Extrato Bancário 03 de 15/02/2021 (ID 59488). 

Esta Coordenadoria entende que no tocante à possibilidade de utilização do superavit ordinário (não vinculado) apurad 
balanço patrimonial do exercício financeiro anterior para abertura de créditos suplementares ou especiais nas áreas de saúde 
educação verifico que, conforme art. 43 da Lei Federal n. 4.320/64: 

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponf 
para ocorrer a 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; 
II os provenientes de excesso do (lrr')r:ldilt;'t-ir 

111 os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 
autorizados em Lei; 

IV o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder 
executivo realizá-Ias. 

Inexistindo óbices constitucionais ou legais, esta Coordenadoria nada tem a opor à tramitação do presente 
projeto, 

Encaminhamos para Procuradoria Jurídica para prosseguimento em seu parecer. 

Cléria Elias Resende-Portaria n013.460 05/01/2021 

Avenida Daniel Comboni. nO 1156 - Bairro Jardim Tropical - Ouro Preto do Oeste/RO 
Contato: (69) 3461-2416 - Site: www.ouropretodooeste.ro.gov.br - CNPJ: 04.380.507/0001-79 
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Documento assinado eletronicamente por Cleria Elias Resende Amancio, Auxiliar Do Sistema De 
Controle Interno, em 23/02/2021 às 08: 10, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transRarencia.ouroRretodooeste.ro.gov.br, informando o 
10 63249 e o código verificador f5406C04. 

Referência: Processo nO 1-431/2021. Docto ID: 63249 v1 
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PARECER JURíDICO N° 83/2021 

AUTOS N° 431/2021 
ORIGEM: SEMPLAF 
OBJETO: PROJETO DE LEI/ ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPERÁVIT 
DATA: 23/02/2021 

Trata o presente de solicitação de análise em relação à matéria que tem por 
objetivo receber autorização legislativa para que o executivo municipal proceda a 
abertura de crédito adicional por Superávit Financeiro no orçamento corrente. 

o valor disponível para Superávit Financeiro é de R$ 217.971,98 (duzentos e 
dezessete mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos). 

A SEMAS justifica que abertura de crédito adicional por Superávit Financeiro 
para efetuar a devolução do saldo do Convênio Contrato de Repasse n? 
778038/2012/MDS/FNAS/CAIXA, celebrado entre o Ministério das Cidades na 
programação: 08.244.0011.2180, elemento de despesa 44.90.93, fonte de recurso: 
CONVENIO, conforme especificado no Memorando nO 58/SEMSAS/2021. O Parecer 
da Contabilidade é favorável, id 61659. 

A Coordenadoria do Sistema de Controle Interno emitiu parecer constante no 
id 63249. 

A análise jurídica se faz somente sobre a forma como a matéria é tratada, ou 
seja, o encaminhamento da autorização ao Poder Legislativo para a devida 
apreciação. 

A abertura de crédito depende da previa existência de recursos para a 
efetivação da despesa, conforme comprova o extrato bancário no id 59500, sendo 
autorizado por lei e aberto por decreto do Poder Executivo. Cabe ressaltar que a lei 
orçamentária poderá conter autorização para abertura de créditos adicionais até 
determinado limite. 

Por crédito adicional, entende-se as autorizações de despesa não computada 
ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária, como se verifica na Lei 4.320/64, 
que "Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal", 
nos artigos que abaixo se transcreve: 

"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: 
1- suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária; 
/I - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja 
dotação orçamentária específica; 
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111 - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e 
imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade 
pública. 11 

"Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados 
por lei e abertos por decreto executivo. " 
"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais 
depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a 
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; 
/I - os provenientes de excesso de arrecadação; 
111 - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações 
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; 
IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que 
juridicamente possibilite ao poder executivo realiza-Ias. 
§ 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. 
§ 3° Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste 
artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre 
a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a 
tendência do exercício. 
§ 4° Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de 
excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos 
extraordinários abertos no exercício. 11 

Acrescento ainda, que o art. 42 da Lei Federal n. 4.320/64 exige que os 
créditos adicionais sejam autorizados por lei e abertos por decreto executivo, ou seja, 
a matéria do projeto de lei deve ser autorizativa e a abertura do crédito, por meio de 
decreto. 

Em face do exposto, de acordo com as informações contábeis que é 
favorável à reabertura do crédito especial, o prosseguimento para a elaboração e 
consequente encaminhamento do projeto de lei ao Poder Legislativo para apreciação, 
é possível. 

É o parecer, S.M.J. 

LUCINEI FERREIRA DE CASTRO 
PROCURADORA JURIDICA 

10: 63358 e CRC: 1302C4AF 
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