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DECRETO Nº 4680 DE 20 DE OUTUBRO DE 2017.
Designa servidores responsáveis pelo envio das
informações exigidas pela Lei de Transparência no âmbito
do Município de Planalto, e da outras providências, e;

CONSIDERANDO, o Termo de Ajuste de Conduta
firmado em 22 de setembro de 2017, entre o Município de Planalto e o Ministério
Público do Estado do Paraná, bem como as exigências constantes na Lei de
Transparência:
Art. 1 º - Ficam designados os servidores abaixo relacionados,
como responsáveis pelo envio das informações descritas:
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Informação
Organograma administrativo
Leis e atos normativos
Número de telefone e e-mail para contato
Endereços oficiais
Horários de atendimento
Modelo de formulário para pedido de informações
Data da última atualização de cada conjunto de
informações
Quadro funcional indicando: nome, cargo, local de
lotação, forma de investidura ( concurso público ou livre
nomeação), horário de trabalho e carga horária
Informações sobre servidores cedidos a outros órgãos
indicando nome, cargo e órgão de origem
Informações sobre servidores temporários
Remuneração de cada um dos agentes públicos
Gastos com cartões corporativos (quando for
implementado no Município)
Valores referentes às verbas de representação, de
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gabinete e reembolsáveis de qualquer natureza ( quando
for implementado no Município)
Relatório mensal consolidado referente às verbas de
representação, de gabinete, reembolsos, discriminados
pelo nome, cargo, e lotação do agente, com indicação
dos documentos relativos aos pagamentos (quando for
implementado no município)
Nome completo e número de matrícula e/ou RG do
beneficiário
Justificativa para realização de cada viagem
Datas de início e término das viagens
Destino de cada viagem
Meio de transporte utilizado em cada viagem e seu
respectivo custo
Quantidade de diárias pagas em relação a cada viagem
Valor unitário das diárias
Valores mensais gastos com passagens rodoviárias ou
aéreas, ou com verbas relativas a ressarcimentos de
combustível
Valores mensais gastos com pagamento de diárias, ajuda
de custo ou adiantamento de despesas
Diárias já pagas e realizadas
Avisos e editais de licitação
Contratos e aditivos
Convênios
. . .
As peças pnncipais dos procedimentos licitatórios
(novos) na integra: pelo menos os Editais, atas de
reuniões das comissões de licitação ou sessões públicas
(no caso dos pregões) e respectivos atos decisórios,
incluindo-se, obviamente, a homologação e a
adjudicação, contratos administrativos, além de todas as
publicações dos atos, quando for o caso.
Licitações abertas, em andamento e já realizadas: as
peças principais na íntegra
Principais peças dos procedimentos de dispensa e
inexigibilidade de licitações: pelo menos justificativa,
edital,
pareceres jurídicos,
convocatório,
ato
homologação do resultado e contratos, com suas
publicações.
Justificativas para contratação direta: relatórios com
indicação, pelo menos, dos contratos ( casos existentes contratação de serviços, por exemplo) e notas
fiscais/recibos.
Relatório de posição bimestral de estoque de
suprimentos, informando o item, saldo em estoque e
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valor do item.
Relação dos bens patrimoniais.
Relação de cessões, permutas e doação de bens.
Informações sobre as despesas e receitas ( de acordo com
a IN n." 89/2013 TCE/PR), incluídos os números das
notas fiscais eletrônicas.
Lei do Plano Plurianual - PPA
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Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
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Lei Orçamentária Anual - LOA
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Plano de Contas do Município (reproduzir o que consta
no SIM-AM), com suas alterações (PPA, LDO E LOA)
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
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Relatório de Gestão Fiscal
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Ata das audiências públicas de avaliação de metas fiscais
(Art. 9.0, § 4°, LRF), com a abordagem das seguintes
questões: i) demonstrativo de aplicação na área de
educação; ii) demonstrativo de aplicação na área de
saúde; iii) demonstrativo de aplicação na área social
(nesta última hipótese, quando houver)
Execução orçamentária (de acordo com a IN n.º 89/2013
do TCE/PR)
Relatório de operações financeiras de qualquer natureza
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Extrato/Relatório de conta única ou das diversas contas
(admitidos os obtidos na rede mundial de computadores),
com os respectivos saldos mensais.
Movimentação dos fundos (mediante transferência das
para o Portal da
informações enviadas ao TCE
Transparência no item "Movimentação de Fundos").
Demonstrativo/Relatório de receitas e despesas,
contendo os dados referentes ao percentual mínimo de
aplicação das receitas de impostos e transferências em
MDE (25%), conforme art. 212, CR (mediante
transferência das informações enviadas ao TCE para o
Portal da Transferência no item "Aplicação das Receitas
e Impostos e Transferências em MDE").
Demonstrativo/Relatório de Receitas e Despesas
contendo os dados sobre os valores e a destinação dos
recursos FUNDEB (mediante transferência das
informações enviadas ao TCE para o portal da
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Transparência no item "Valores e Destinação dos
Recursos do FUNDEB")
Relatório com informações sobre recursos oriundos de
programas
governo
federal,
ações
e
do
exemplificativamente, o Programa de Alimentação
Escolar; o Programa Biblioteca na Escola; o Programa
Caminho da Escola; o Programa Direto na Escola; o
Programa Nacional do Livro Didático; o Proinfância; o
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e o
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC2)
(mediante transferência das informações já existentes
para o Portal da Transparência no item (Informações
sobre recursos oriundos de ações e programa do governo
federal" ou indicacão de link)
Relatório contendo dados referentes ao percentual
mínimo de aplicação das receitas de impostos
transferências

Artigo 2° - A designação é feita sem prejuízo das demais
atribuições dos servidores, não fazendo jus a qualquer gratificação ou vantagem
adicional.
Artigo 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Planalto, Estado do Paraná, aos vinte e
três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete.
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INACIO JOSE WERLE

PREFEITO MUNICIPAL

