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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
DECRETO Nº 171/2018

Dispõe sobre a Comissão Especial de Auditoria Interna e dá outras providências
O Prefeito do Município de Mangueirinha, Estado do Paraná, Sr. Elídio Zimerman 
de Moraes, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município e com fundamento nos Artigos 37 e 169 da Constituição Federal, combinado 
com os Artigos 18, 19, 20, 21, 22 e 23 da Lei Complementar Federal nº 101 de 4 de maio 
de 2000 e com os Artigos 1º, 2º e 22, da Lei Federal Nº 8.429 de 02 de junho de 1992, e
Considerando que a Administração Municipal que findou em 31 de Dezembro de 2016 
promoveu a transição de gestão e de governo em desconformidade com as orientações 
do Tribunal de Contas do Estado, o que resultou em desconhecimento pela Administração 
Municipal que se instalou, sobre a legitimidade das despesas decorrentes da gestão 
anterior, considerando assim, a necessidade de verificar a legalidade, a regularidade, a 
legitimidade e a autenticidade das despesas no que diz respeito à correta aplicação dos 
recursos, no período compreendido entre 1º de Janeiro de 2013 a 31 de Dezembro de 
2016;
Considerando ainda, a necessidade de obter dados, informações, elementos e 
demonstrativos para que seja possível verificar a regularidade, a legalidade e a 
legitimidade das aquisições, compras, contratações de serviços e outros fatos e atos 
administrativos, que possam ter causado prejuízo ao erário;
Considerando finalmente, a existência de fortes indícios de irregularidades e ilegalidades 
administrativas, praticadas durante o período do mandato compreendido entre 1º de 
janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016. - DECRETA:
Art. 1º. A suspensão do pagamento de todas as despesas deste município originadas 
de aquisições, compras, contratações de serviços e outros fatos e atos administrativos 
decorrentes de atos da gestão 2013-2016.
Art. 2º. Os pagamentos das despesas a que se refere o artigo 1º deste decreto serão 
pagas após a análise da legalidade, da regularidade, da legitimidade e da autenticidade 
de cada uma delas.
Art. 3º. A Comissão Especial de Auditoria Interna emitirá ato próprio no qual apresentará 
quais são as despesas suspensas, bem como lista em separado na qual apresentará as 
exceções a esta suspensão, de modo motivado.
Art. 4º. Fica nomeada, a Comissão Especial de Auditoria Interna do Município de 
Mangueirinha, a qual tem a sua composição, atribuições e competências estabelecidas e 
definidas neste decreto.
Art. 5º. A Comissão Especial de Auditoria Interna nomeada por este decreto será composta 
e integrada pelos seguintes membros:
a) Luiz Masaro Junior – Secretário de Finanças
b) Leonilda Rodrigues da Fonseca – Diretora do Departamento de Planejamento
c) Patrícia da Rocha Vizentim – Diretora do Departamento de Recursos Humanos
d) Derick Ribeiro Assmann – Assistente Administrativo
e) Elizandra Aparecida Bembem – Assistente Administrativo
Art. 6º. A Comissão Especial de Auditoria Interna nomeada por este decreto será presidida 
pelo primeiro e terá como Secretária a segunda.
Art. 7º. Compete à Comissão Especial de Auditoria Interna de que trata este decreto, 
analisar a regularidade das aquisições, compras, contratação de serviços, processos 
licitatórios e outros atos e fatos administrativos, que possam ter causado prejuízo ao 
erário, proporcionado o enriquecimento ilícito de terceiros e atentado contra os princípios 
norteadores da Administração Pública, durante o exercício financeiro de 2016.
Art. 8º. Para a realização e execução das suas atribuições e competências a Comissão 
Especial de Auditoria Interna poderá:
I - notificar, ex secretários, assessores, diretores e servidores públicos municipais, para 
que promovam a localização, exibição, reprodução e entrega de documentos existentes 
nos arquivos da Prefeitura Municipal de Mangueirinha, sujeitos a verificação, análise e 
auditoria pela comissão;
II - realizar diligências, verificações, vistorias, levantamentos e elaborar relatórios, 
relacionados com a Auditoria Interna;
III - promover convocações, notificações e intimações de pessoas para prestar 
declarações, esclarecimentos e justificativas, bem como para a apresentação e exercício 
do direito de defesa;
IV - tomar a termo as declarações de pessoas convocadas, notificadas e intimadas, que 
entender oportunas relacionadas com a Auditoria Interna;
V - requisitar ao Prefeito Municipal e aos Secretários Municipais, a estrutura física, 
financeira e de recursos humanos, necessárias à realização dos seus serviços, atividades, 
atribuições e competências;
VI - sugerir se for necessário, a contratação, na forma da lei, de serviços técnicos 
profissionais, de pessoa física ou jurídica especializada, com o propósito de realizar a 
análise de documentos, atos e fatos administrativos sujeitos a Auditoria Interna;
VII - identificar, qualificar e atualizar o endereço dos responsáveis pela prática de eventuais 
irregularidades, ilegalidades e de atos de improbidade administrativa, porventura 
detectados durante a realização da Auditoria Interna, em cada caso;
VIII - encaminhar ao Prefeito Municipal, ao Presidente da Câmara, ao Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público, cópia dos relatórios conclusivos 
por si elaborados;
IX - desempenhar outras atribuições e competências não relacionadas nos Incisos 
anteriores, que estejam afetas e relacionadas com a sua orbita de competência e com os 
objetivos que motivaram a sua nomeação.
Art. 9º. A Comissão designada por este decreto deverá apresentar relatório conclusivo 
sobre os seus trabalhos, no prazo máximo de 120 (cento vinte dias) dias, contados da 
data da sua assinatura, prorrogável por iguais períodos mediante pedido fundamentado 
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formulado pelo seu presidente e dirigido ao Prefeito Municipal.
Art. 10. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto 
nº 137/2018 publicado no DIOEMS na data de 16/07/2018 – edição 1649, e demais as 
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Mangueirinha/Pr, 31 de agosto de 2018.
Elídio Zimerman de Moraes - Prefeito Municipal
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