
 

 

 

 

PORTARIA Nº 001/2021 
 

 

SÚMULA: Concede gratificação.  

 
 

PAULO ROBERTO RICHARDI, PRESIDENTE DA 
CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso 

de suas atribuições legais, em consonância com o que dispõe a Legislação em vigor, 
e, 

Considerando o disposto nos incisos IV e XXII, do 

Art. 30, da Lei Orgânica Municipal; 
 

Considerando que nos termos dos artigos 51, inciso 
IV e 52, inciso XIII, da Constituição Federal o Poder Legislativo possui autonomia 

para organizar o seu quadro de pessoal; 
 
Considerando a obrigatoriedade das instituições em 

manter órgão de controle interno em cada um dos Poderes, conforme previsto na 
Sessão IX da Constituição Federal que trata, “Da Fiscalização Contábil Financeira e 

Orçamentária”, mais precisamente, nos artigos 70 e 74, além de outros dispositivos 
legais que também contém esta previsão, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e a 

Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; 
 
Considerando o Decreto Legislativo nº 02/2021, de 

11/01/2021, o qual designou um servidor efetivo para exercer as funções de 
Coordenador da Unidade de Controle Interno, sendo este na atualidade, o único 

servidor efetivo no quadro do Poder Legislativo apto a exercer as funções atribuídas 
ao cargo; 

Considerando os Acórdãos 921/2007 e 1369/2007 
do TCE/PR, os quais orientam que a função de controlador seja desempenhada por 
servidor efetivo, fazendo, esse servidor, jus a uma gratificação salarial, que deve ser 

criada por lei, dado o prescrito no art. 37, inc. X, da Constituição Federal; 
 

Considerando o disposto no inciso XXII, do Art. 30 
da Lei Orgânica Municipal, que dispõe que compete privativamente a Câmara 

Municipal a atribuição de deliberar, mediante resolução, sobre assuntos de sua 
economia interna;  

Considerando o entendimento que as Resoluções do 

Poder Legislativo Municipal tem força de lei por se tratar de proposições deliberadas 
e aprovadas pelos vereadores; 

 
Considerando que o servidor efetivo designado irá 

exercer as funções atribuídas a um cargo em comissão, com o objetivo de 
assessorar a gestão do Presidente, e comprovadamente trará uma economia as 
despesas com pessoal no Poder Legislativo, pois não dependerá da cedência com 

ônus de um servidor efetivo por parte do Poder Executivo; 
 



 

 

 

Considerando que, por se tratar de uma nomeação a 
um cargo que necessita ser reposto na estrutura do Poder Legislativo, as ações dela 

originadas se enquadram nas ressalvas da Lei Complementar nº 173/2020, de 
27/05/2020; 

  
Considerando o disposto no § 3º do art. 2º e § 1º do 

art. 8º da Resolução nº 05/2017 de 02/03/2017: 
 

RESOLVE: 

 
 

Art. 1º - Fica concedido ao servidor LUBIAN 
CARLOS FRETTA, portador da cédula de identidade RG nº 9.575-885-1 SSP/PR e 

CPF nº 076.173.699-99, servidor efetivo nomeado pela Portaria nº 004/2012 de 
23/11/2012, gratificação de 70% (setenta por cento) sobre seus vencimentos 
básicos.  

 
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, 

esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Sala da Presidência da Câmara Municipal de 
Vereadores de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do 

Paraná, aos treze dias do mês de janeiro do ano 
de dois mil e vinte e um. 

                                                    
 

 
                                       

PAULO ROBERTO RICHARDI 

PRESIDENTE 

                                           
 

Registra-se e Publica-se. 
 
 

 
 
 
SANDRO PAULO BORTONCELLO 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 
 

 


