
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 09-17 

Dispõe sobre o funcionamento da Assessoria de Planejamento, 

Jurídica, Gabinete e Imprensa. 

O senhor Antonio A. Kirschibauer responsável pelo controle interno do município de Pinhão, 

estado do Paraná no uso de suas atribuições institucionais estabelecidas na lei 1190/2005 e 

Constituição Federal art. 74  

Resolve:  

Artigo 1º Fica o setor de assessoria de Planejamento responsável em providenciar dentro dos 

prazos estabelecidos a documentação necessária, para obter convênios do governo Federal. 

Artigo 2º Fica o setor responsável também durante a execução do convênio em acompanhar e 

providenciar documentos. 

§ 1º Fica responsável pela Prestação de Contas e envio ao órgão competente. 

§ 2º Fica responsável em todas as tratativas com o órgão ou Ministério. 

Artigo 3º Fica responsável a Assessoria de Planejamento no preenchimento da LOA, LDO e PPA 

e enviar ao Legislativo. 

§ 1º Deve observar as datas, ditadas pela CF para enviar ao Legislativo. 

§ 2º Coordenar os trabalhos de montagem das peças orçamentária, junto ás secretarias de 

governo. 

§ 3º Fazer o preenchimento compatível entre as três peças orçamentária. 

§ 4º Preencher de acordo com as leis regentes. 

Artigo 4º Deve a assessoria de planejamento acompanhar a execução da LDO, PPA e LDO para 

ter elementos suficientes para o preenchimento das peças orçamentárias no próximo 

exercício. 

Artigo 5º Fica assessoria jurídica responsável em fornecer pareceres quando solicitados. 

§ 1º Os pareceres jurídicos devem serem respondidos dentro do prazo razoável que não venha 

a ter problema na sequencia quanto aquilo que for solicitado. 

§ 2º As secretarias deverão também solicitar com antecedência e com razoabilidade os 

pareceres.  

§ 3º Os pareceres de processos licitatórios devem serem bastante ágeis e variando o prazo de 

acordo com o processo  

Artigo 6º A assessoria de Imprensa, Gabinete, Jurídica e Planejamento ficam sujeitas ás 

mesmas regras determinas nas secretarias, não explicitadas nesta instrução. 

Artigo 7.º Esta instrução entra em vigor na data da sua publicação. 



 

Pinhão, 02 de janeiro de 2017  

 

Odir Antonio Gotardo                                                                           Antonio Arino Kischibauer   

   Prefeito Municipal                                                                                 Controlador interno 

 

 

 


