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DECRETO N. 4926/2019 de 13 de Mar90 de 2019.

Designa servidor para exercer 0 Controle Inferno
da Camara de Vereadores do Municipio de
Plana/to, Estado do Parana e da outras
providencias.

INACIO JOSE WERLE, Prefeito Municipal de Planalto, Estado de Parana,
no uso de suas atribuicoes legais;

CONSIDERANDO 0 art. 4°, da Lei n" 1.060/2004, que estabelece que
todos os orgaos do Poder Executivo e Legislativo integram 0 Sistema de Controle Interno
Municipal;

CONSIDERANDO que a Camara Municipal e uma Unidade Seccional da
Unidade de Controle Interno, nos termos do art. 7°, da Lei n" 1.060/2004;

CONSIDERANDO que a Lei n° 2.341/2018 organizou a controladoria
interna da Camara Municipal de Planalto;

CONSIDERANDO que pelo disposto no art. 17 da Lei n° 2.34112018, 0
Poder Legislativo nao possui nenhum servidor de carreira apto a ser nomeado para a funcao
de Controlador Interno e, diante deste fato, 0 Excelentissimo Senhor Presidente requisitou que
o Controlador Interne do Poder Executivo Municipal realize 0 exercicio cumulativo das
atribuicoes junto ao Poder Legislativo Municipal;

CONSIDERANDO 0 disposto no paragrafo unico do art. 16 da Lei
Municipal n" 2.36312018, art. 73, I da Lei Organica do Municipio de Planalto e art. 31 da
Constituicao Federal;

CONSIDERANDO 0 disposto no ACORDAO N." 4433117 - Tribunal
Pleno do Egregio Tribunal de Contas do Estado do Parana, acerca da possibilidade de que a
funcao de controle interno do Poder Legislativo seja exercida pelo controlador interne do
Poder Executivo, desde que exista lei municipal estabelecendo e regulando tal atividade,
considerando que na pratica dos 399 municipios paranaenses 217 tern 0 controle interno de
suas Camaras formatado em conjunto com 0 Poder Executivo, concluindo-se pela
possibilidade de que 0 controle interno do Poder Legislativo esteja a cargo do controle interno
do Poder Executivo, nos termos do art. 31 da Constituicao Federal de 1988.

CONSIDERANDO que da analise do Oficio 019/2019 - CMVP, oriundo
da Casa Leis encontra-se fundamentado a devida necessidade, pelo carater historico das
nomeacoes anteriores e ausencia de servidor efetivo para tal mister, sobretudo quanto a
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analise do binomio possibilidade-necessidade, figurando-se como ato de cooperacao entre os
poderes;

CONSIDERANDO a nomeacao do servidor OLDECIR CAMPOS,
Auxiliar de Contabilidade, para 0 exercicio da funcao de Coordenador da Unidade de
Controle Intemo;

DECRETA:

Art. 10 Fica nomeado, temporariamente e em carater precario, 0 servidor
OLDECIR CAMPOS para exercer a funcao de Controlador Intemo do Poder Legislativo, ate
o final do presente exercicio anual.

Art. 20 Os services prestados em acumulacao a Coordenacao da Unidade de
Controle Intemo do Municipio, por serem considerados de relevante interesse publico, serao
exercidos sem remuneracao adicional.

Art. 30 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao,

Gabinete do Prefeito do Municipio de Planalto, Estado do Parana, aos treze
dias do mes de marco do ano de dois mil e dezenove.

1 ;.-~~·V~r INACIO JOSE WERLE
Prefeito Municipal
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