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Oficio nº33/2018 

 

Pérola D´Oeste/PR. 06 de abril de 2018. 

 

 

Ilustríssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Promotor (a) de Justiça Coordenadora do 

GEPATRIA 

 

 

  Em resposta ao Ofício nº 055/2018, referente a instrução sobre o 

Procedimento Administrativo nº MPPR 0054.17.000342-7, bem como 

solicitação para sanar pendências existentes ou permanecer , no máximo com 

até 05 (cinco) pendências, apresentando-se justificativa para os itens apontados 

como o código “N” e “print’s de tela apontando a solução do quesito. 

 Salientamos ainda que a Câmara Municipal de Vereadores passa por um 

edital de concurso público para Contador e Auxiliar de Serviços Gerais, e nesse 

período temos uma empresa contratada para prestação de serviços, a partir do 

dia 01 de maio teremos o quadro funcional completo, por isso alguns itens ainda 

não estão no portal transparência conforme solicitado. 

   Em resposta a solicitação, informamos que o Portal Transparência da 

Câmara Municipal de Pérola D’Oeste, já sanou os seguintes quesitos:  

 As informações estão organizadas em Portal Transparência remetendo 

para o Portal Transparência da Câmara; 

 Consta o organograma administrativo discriminando os cargos e funções 

e leis que fundamentam;  

 Constam as leis municipais e atos normativos da Câmara, constando as 

mesmas na íntegra; 

  Consta quadro funcional detalhado; 

 Consta a remuneração de cada um dos agentes públicos dentro do Portal 

Transparência no item Remuneração de agentes públicos. 

 Consta a relação dos valores mensais gastos com ajuda de custo, em 

formato de declaração; 

  Consta a relação dos valores mensais gastos com pagamentos de 

adiantamento de despesas em formato de declaração; 

 Consta a relação dos valores mensais gastos com aquisição de passagens 

rodoviárias e aéreas em formato de declaração; 

 Consta o Relatório mensal consolidado referente as verbas de 

representação de gabinete em formato de declaração; 
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 Consta a lei do Plano Plurianual PPA, é necessário na pesquisa escolher o 

ano de referência; 

 Consta a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO é necessário na pesquisa 

escolher o ano de referência; 

 Consta a Lei Orçamentaria Anual – LOA é necessário na pesquisa 

escolher o ano de referência; 

 Consta relatório de gestão fiscal constando RGF; 

 Consta relatório de operações financeiras, do ano de 2017, visto que no 

ano de 2018 a Câmara não possui comissão de licitações, visto a falta de 

funcionários para compor a mesma. 

 

Solicitamos ainda, que o prazo para sanar todos os itens seja revisado, visto 

a defasagem em nosso grupo recursos humanos. 

 

Sendo o que tínhamos, aproveitamos o ensejo para reiterar protestos de estimas 

considerações. 

 

                      Atenciosamente. 

 

 

 


