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Adrianópolis, 21 de Maio de 2012 

Oficio: 149/2012 
Assunto: Projeto de Lei nO 012/2012 

Senhor Presidente, 

Com os meus cumprimentos, dirijo-me a esta Colenda Câmara, com o intuito de 
enviar para à apreciação e deliberação O' Projeto de Lei nO 012/2012. O presente 
Projeto de Lei que ora submetemos à douta apreciação de Vossas Excelências, trata 
da alteração da nomenclatura do cargo em comissão de Chefe de Contabilidade, para 
Controlador Interno, mantendo a mesma carga horária e o mesmo nível salarial. 

A necessidade de aprovação do presente Projeto por essa Casa Legislativa se 
justifica em razão do Acórdão nO 265/08 - Consulta nO 522556/07 do Tribunal de 
Contas, pela criação do cargo de Controlador Interno. Haja vista que não haverá 
impacto nas despesas com pessoal, uma vez que já existe previsão legal orçada. 

Tendo aqui justificado plenamente a necessidade dessa aprovação, por Vossa 
Excelência e Nobres Pares, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de elevada 
estima e distinta consideração. 

(CÂMAAA" -MUNICIPÃL DE 

ADRIANÓPOLIS / PR 


CNPJ: 00.532.195/0001-10 
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Prefeito Municipal 

Ao 
Excelentíssimo Senhor 
SANDRO JUNIOR DOS SANTOS 
DO. Presidente da Câmara Municipal de Adrianópolis 
Nesta Cidade 
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pm @a drianopolis.pr.gov.br 
CNPJ 76. 105.642/0001-17 



PREFEITURA. ~UNIC:IPA.L 
2<><>9 - 2<>"12 

PROJETO DE LEI N° 012/2012 

SÚMULA· 	 "Dispõe sobre alteração na nomenclatura de cargo 
comissionado no anexo I da Lei 731/2010 e dá outras 
providências" 

Considerando o acórdão nO 265/08 - Consulta nO 522556/07-TCE/PR; 

Considerando a necessidade de criação do cargo de Controlador Interno. 

JOÃO MANOEL PAMPANINI, Prefeito Municipal de Adrianópolis, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, submete a apreciação da Câmara Municipal, o seguinte Projeto de Lei: 

Artigo 1°· 	 Fica alterada a nomenclatura de cargo no anexo I - da Lei 731/2010 que trata de 
cargos de provimento em comissão, respectivamente, o cargo de Chefe de 
Contabilidade, que passa a ter aseguinte redação: 

Ad m i n istração 

N° de 
cargos 

Carga 
Horária 
Semanal 

Cargos Referencia de 
Vencimento 

01 40 Controlador Interno Y 
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Artigo 2° 	 São atribuições do Cargo: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a Execução 
dos Programas de governo e dos orçamentos do Município; . 
11 - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto á eficácia da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 
municipal e da aplicação de recursos públicos por entidades de direito; 
111 - exercer o controle de operação de crédito, avais, garantias, bem como dos 
direitos e haveres do Município. 
IV - apoiar o controle externo do exercício de sua missão institucional; 
V - examinar as demonstraçõfes contábeis, orçamentárias e financeiras, qualquer 
que seja o objetivo, inclusive as notas explicativas e relatórios, de órgão e 
entidades da administração direta, indireta e fundacional; 
VI - examinar as prestações de contas dos agentes da administração direta, 
indireta e fundacional responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados, 
a Fazenda Municipal; 
VII - controlar os custos e preços dos serviços de qualquer natureza mantida pela 
administração direta, indireta e fundacional; 
VIII - exercer o controle contábil , financeiro, orçamentário, operacional e 
patrimonial das entidades da administração direta, indireta e fundacional quanto à 
legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções 
e renúncias de receitas; 
IX - elaborar, junto com a Contadoria Geral do Município e encaminhar aos órgãos 
e poderes competentes, nos prazos legalmente definidos, os relatórios, mapas 
demonstrativos eoutros documentos exigidos pela legislação em vigor. 
X - elaborar junto a Contadoria do Município, os projetos de Lei das Diretrizes 
Orçamentárias, do Orçamento Anual e do Plano Plurianual de Investimento, bem 
como acompanhar asua execução. 

Artigo 3°· 	 Os cargos de que trata o anexo I serão promovidos mediante livre escolha do 
executivo municipal, sendo 5%'(cinco por cento) por servidores efetivos. 

Esta Lei, entra em vigor nesta data, ficando revogadas as disposições emArtigo 4°· 
contrario. 

Adrianópolis, 21 de Maio 

JO 
Prefeito Municipal 
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