
Câmara Municipal de Toledo 

PROTOCOLO 

Processo: 2434 / 2018 

0 O O 001 

Requerente: 	INSTITUTO NÃO ACEITO CORRUPÇÃO 

Assunto: 	Pedido de informações - Versão: 1 

Abertura: 	15/10/2018 às 16:11 

Endereço: 	Avenida Paulista 	 Número: 	1776 

CNPJ: 23.151.364/0001-78 

CEP: 01310-20 	 Telefone: 1131120432 	Celular: 

Descrição do Requerimento 

Boa tarde, 
<br /> 
<br />Sou do Instituto Não Aceito Corrupção e estamos fazendo um levantamento sobre as iniciativas de controles internos de alguns municípios 
brasileiros, para isso pedimos a gentileza de responder o questionário abaixo: 
<br /> 
<br />1. O Poder Executivo do Municipio possui órgão de ouvidoria? 
<br />2. O Poder Executivo do Município possui órgão de auditoria? 
<br />3. O Poder Executivo do Município possui órgão de corregedoria? 
<br 1>4. Há um órgão de controle interno do Poder Executivo municipal estruturado com status de secretaria? 
<br />5. Esse órgão de controle interno do Poder Executivo Municipal possui, em sua estrutura, as quatro macro funções de controle, sendo 
essas a ouvidoria, auditoria, corregedoria e controladoria? 
<br />6. Há uma lei de criação que estruturou o órgão de controle interno no município? Por favor, especifique. 
<br />7. Há um programa de integridade pública para o Poder Executivo municipal? 
<br />8. Há um Código de Ética para os servidores do poder executivo municipal? Por favor, especifique. 
<br />Agradeço pela atenção! 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Toledo, 15 de Outubro de 2018. 

BRUNO CESAR LA ROTTO CORREIA 
	

INSTITUTO NÃO ACEITO CORRUPÇÃO 

Pr colista 
	

Requerente 
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Câmara Municipal de Toledo 

PROTOCOLO 

Processo: 2435 / 2018 

000002 

Requerente: 	INSTITUTO NÃO ACEITO CORRUPÇÃO 

Assunto: 	Pedido de informações -Versão: 1 

Abertura: 	15/10/2018 às 16:12 

Endereço: 	Avenida Paulista 	 Número: 	1776 

CN 	23.151.364/0001-78 

CEP: 01310-20 	 Telefone: 1131120432 	Celular: 

Descrição do Requerimento 

Boa tarde, 
<br /> 
<br />Sou do Instituto Não Aceito Corrupção e estamos fazendo um levantamento sobre as iniciativas de controles internos de alguns municípios 

brasileiros, para isso pedimos a gentileza de responder o questionário abaixo: 

<br />1. O Poder Executivo do Município possui órgão de ouvidoria? 
<br />2. O Poder Executivo do Município possui órgão de auditoria? 
<br />3. O Poder Executivo do Município possui órgão de corregedoria? 
<br />4. Há um órgão de controle interno do Poder Executivo municipal estruturado com status de secretaria? 
<br />5. Esse órgão de controle interno do Poder Executivo Municipal possui, em sua estrutura, as quatro macro funções de controle, sendo 

essas a ouvidoria, auditoria, corregedoria e controladoria? 
<br />6. Há uma lei de criação que estruturou o órgão de controle interno no município? Por favor, especifique. 

<br 1>7. Há um programa de integridade pública para o Poder Executivo municipal? 
<br />8. Há um Código de Ética para os servidores do poder executivo municipal? Por favor, especifique. 

<br />Agradeço pela atenção! 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Toledo, 15 de Outubro de 2018: 
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CORREIA 	 INSTITUTO NÃO ACEITO CORRUPÇÃO 

Requerente 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná )

00 003 

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA n° 659/2018 

Em vista do Protocolo n° 2434.2018 de autoria do Instituto Não Aceito 

Corrupção em que é feito uma série de questionamentos em relação as iniciativas de 

controle interno de municípios brasileiros, solicito ao Senhor Controlador Interno que 

preste as informações solicitadas pelo Requerente. 

Toledo, 19 de outubro de 2018. 

Renat 	ann 

Presidente da Câ ara Municipal 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.pr.leg.br. 



David Calça 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

000004 

Manifestação do Controle Interno n° 060/2018/CI-CM  

Interessado: Presidente da Câmara Municipal de Toledo 

Assunto: Pedido de informação (Instituto Não Aceito Corrupção). 

Em atendimento ao Despacho da Presidência n° 659/2018 (folha 3), 
que solicita que o Controlador Interno "preste as informações solicitadas pelo 
Requerente", conforme protocolos n° 2434 e 2435/2018, ambos com os mesmos 
questionamentos. 

Inicialmente cabe destacar que as questões apresentadas são 
referentes ao Poder Executivo Municipal, sendo assim, este órgão de controle 
interno não dispõe das informações solicitadas. 

Recomendo que Vossa Excelência adote as medidas contidas na Lei n° 
12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informação), vejamos: 

"Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso 
imediato à informação disponível. 

§ 1° Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no 
caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não 
superior a 20 (vinte) dias: 

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu 
conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o 
requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da 
remessa de seu pedido de informação." (negritei) 

Finalmente cabe informar que o responsável pelo controle interno do 
Poder Executivo é o Sr. Nilson Liberato, ocupante do cargo de Controlador de 
Controle 	Interno, 	telefone 	(45) 	3055-8867, 	e-mail 
<controleinterno.nilson@toledo.pr.gov.br>. 

Toledo, 26 de outubro de 2018. 

Controlador Interno 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-970 

Fone (45) 3379-5900 — Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.prleo,br 



Presidente da "mara Municipal 

' 4 \  Ren 	e ann cZ 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

05 

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA n° 667/2018 

Considerando a manifestação do Senhor Controlador Interno n° 

060/2018/CI-CM determino ao Departamento Administrativo que confeccione ofício a 

Instituto Não Aceito Corrupção prestando as informações fornecidas pelo Controlador 

Interno desta Casa de Leis. 

Toledo, 26 de outubro de 2018.. 

Centro Chiba Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.pr.leg.br  



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

Estado do Paraná 

00000G 

Ofício n° 128/2018 - CM 

Toledo, 6 de novembro de 2018. 

Ao 
INSTITUTO NAO ACEITO CORRUPCAO 
Avenida Paulista, n° 1776- Bela Vista - CEP 01.310-200 
São Paulo/SP 

Assunto: Resposta ao Protocolo 2434/2018. 

Prezado Senhor, 

Em resposta ao Protocolo n° 2434/2018, de 15 de outubro de 2018, de 
autoria do Instituto Não Aceito Corrupção, destaco que as questões apresentadas 
são referentes ao Poder Executivo Municipal, sendo assim, o órgão de Controle 
Interno desta Casa não dispõe das informações solicitadas. 

Informo que o responsável pelo Controle Interno do Poder Executivo é 
o Sr. Nilson Liberato, ocupante do cargo de Controlador de Controle Interno, telefone 
(45) 3055-8867, e-mail controleinterno.nilsonatoledo.puov.br. 

Atenciosamente, 

RENA ts "ETAANN 
Presidente da'N 	a Municipal 

Página 1 de 1 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-970 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.led.br   



000007 

Gmail Câmara Municipal de Toledo <admcamaratoledo@gmail.com> 

  

Pedido de informações 
1 mensagem 

Câmara Municipal de Toledo <admcamaratoledo@gmail.com> 	 7 de novembro de 2018 14:15 

Para: contato@naoaceitocorrupcao.org.br  

Boa tarde! 

Referente ao Vosso pedido de informações, protocolizado nesta Casa sob n°2434/2018, segue em anexo as 
informações do processo. 

Favor confirmar o recebimento! 

Atenciosamente, 

Daniel Augusto Bernardi Scopel 
Agente Legislativo 

Câmara Municipal de Toledo 
Fone: (45) 3379-5944 

.n Protocolo 2434.2018 - Pedido de informações - INAC.pdf 
192K 
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