
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

Estado do Paraná 

Ofício n° 154/2018 — CM 

 

Toledo, 7 de dezembro de 2018. 

  

A Sua Excelência o Senhor 
LUCIO DE MARCHI 
Prefeito do Município de Toledo 
Nesta Cidade 

Municipio de Toledo 

Protocolo 

Processo,  50653 / 2018 

Reg,  cnmnwl muNiciPa DE TOL 
EDO 
Asssunto,  Solicitacao Gabinete do 

Prefeito - Versao,  1 
Data,  07/12/2018 as 15,11 

Assunto: Solicitação de documentos e informações. 

Ocompanhe o seu Protocolo pela 
internei no endereco 
www.toledo.pr.you.br  

Senhor Prefeito, 

Considerando que é da competência exclusiva da Câmara Municipal de 
Toledo solicitar informações e requisitar documentos ao Executivo sobre quaisquer 
assuntos referentes à administração municipal, conforme disposto no inciso XXVI do 
artigo 17 da Lei Orgânica Municipal; 

Considerando que compete privativamente ao Prefeito Municipal 
prestar à Câmara as informações requeridas e enviar-lhe os documentos solicitados, 
conforme disposto no inciso XVI do artigo 55 da Lei Orgânica Municipal; 

Considerando o disposto no Ofício n° 003/2018, de 6 de dezembro de 
2018, de autoria do presidente da Comissão de Sindicância instaurada pela Portaria 
n° 149/2018, no qual solicita documentos e informações; 

Considerando que a edição e a publicação do Órgão Oficial Eletrônico 
do Município de Toledo, instituído pela Lei n° 2.022, de 16 de março de 2010, 
caberão à Secretaria de Comunicação do Município, conforme disposto em seu 
artigo 6'; 

Considerando que competem ao Departamento de Informática da 
Secretaria da Administração do Município a manutenção, •o funcionamento e a 
assinatura digital do sítio eletrônico do Município, assim como a responsabilidade 
pelo sistema de segurança de acesso, pela preservação dos dados disponibilizados 
e pela realização das cópias de segurança do órgão oficial, conforme disposto no 
artigo 7°; 
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Considerando que a organização do serviço de publicação do órgão 
oficial instituído pela Lei n° 2.022/2010 e as demais normas para a sua veiculação 
ainda carecem de regulamentação; 

Considerando que no endereço eletrônico www.toledo.pr.gov.br, na 
rede mundial de computadores — Internet, não há informação referente ao horário da 
publicação do órgão oficial; 

Solicito a Vossa Excelência o encaminhamento das seguintes 

O horário de publicação do Órgão Oficial Eletrônico do Município 
de Toledo Edição n°2.176, de 26 de novembro de 2018; 
Se a publicação do órgão oficial no dia 26 de novembro de 2018, 
em sendo tardia, ocorreu por ausência de material a ser 
publicado; 
Se há regulamentação ou procedimento para recebimento, 
averiguação e publicação de material no órgão Oficial Eletrônico 
do Município de Toledo, como forma de recebimento, horário 
para encaminhamento, entre outros. 

Solicito, ainda, o encaminhamento dos seguintes documentos: 
Correspondências eletrônicas (e-mails) recebidos pelo Município 
de Toledo enviados pela Câmara Municipal de Toledo, contendo 
a pauta da publicação da 36a a 40a Sessões Ordinárias de 2018, 
contendo o cabeçalho, data e hora de recebimento, além do 
nome do servidor que o subscreveu; 
Publicações dos Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo 
correspondente à publicação da 36a a 40a Sessões Ordinárias 
de 2018, bem como o horário de publicação destas. 

Assim, considerando que a Comissão de Sindicância possui prazo 
certo e determinado para a conclusão de seus trabalhos, conforme disposto no 
artigo 153 da Lei n° 1.822, de 5 de maio de 1999, solicito que as informações e 
documentos solicitados sejam encaminhados no prazo de até 10 (dez) dias. 

Atenciosamente, 

RENAT 	ANN 
Presidente da C 	a Municipal 
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