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CONTROTE INTERNO
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PLANO ANUAT DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - PAACI
PLANO ANUAL DE AUDITORIA - PAA

EXERCÍCIO DE 2022

Plano Anual de Atividades do Controle
Interno - PAACI, abrangendo o Plano
Anual de Auditoria - PAA para o Exercício
de 2022, elaborados de acordo com as
disposições em legislação do Tribunal de
Contas da União - TCU e das Diretrizes e
Orientações sobre Conrrole Interno para
os Jurisdicionados 2017 do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná - TCE/PR.
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RESUMO

Nos termos dispostos nos Artigos 31,70 e 74 da Constituição Federal do Brasil de
1988, foram atribuídas aos órgãos e unidades de Controle Interno, entre outras,
competências para proceder a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonÍal da União, Estados, Municípios e das entidades da administração direta e indireta,
quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de
receitas, bem como apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Considerando isso, para levar a efeito as referidas atribuições, o Controle lnterno
Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, elaborou o Plano Anual de Atividades do
Controle Interno - PAACI, para ser realizado no decorrer do exercício financeiro d,e 2022,
tomando-se por base as diretrizes das normas de auditoria interna e as boas práticas de
governança nacionais e internacionais, bem com as orientações do Tribual de Contas do
Estado do Paraná, conforme detalhamentos constantes nos parágrafos deste documento.

Palavras-chaves: Controle Interno. Diretrizes. TCE/PR. Auditorias.
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1. TNTRODUÇÃO:

Considerando as regulamentações e normativas que envolvem a Controladoria
Interna, deu-se importância do disposto nos Artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 1988,
os quais deliberam sobre as competências de como proceder com a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, opereacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, bem como apoiar o controle externo no exercício de
suma missão institucional.

Em conformidade com a Instrução Normativa na 15, de 09 de agosto de 2007 do
TCE/PR que regulamentou o Sistema de Controle Interno, as Diretrizes e Orientações sobre
Controle Interno para os ]urisdicionados de 2017, e demais Iegislações aplicáveis,

E ainda, examinando o constante na Lei Municipal de ns 40, de 07 de novembro de
2011 que criou o Sistema de Controle lnterno no âmbito do município bem como alterações
posteriores.

Em üsta disto, para a melhor eficiência na realização das atribuições, o Sistema da
Controladoria Interna da Prefeitura Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná,
desenvolveu e redigiu o presente Plano Anual de Atividades do Controle Interno - PAACI e o
Plano Anual de Auditoria - PAA, os quais irão vigorar no decorrer do exercício financeiro de
2022, respeitando a competência do Chefe deste Executivo Municipal.

Destaca-se que, no decorrer deste exercício de 2022, o presente Plano de Ação poderá
sofrer alterações por motivos imprevisíveis que podem vir a ocorrer, os quais devem ser
documentados.
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2. OBfETTVOS:

OBIETIVO GERÂL:
Traçar metas dentro do exercício financeiro de 2022 para o Departamento de Controle

lnterno no âmbito do Executivo Municipal.

0B|ETMS ESPECÍFICOS:
. Aumentar a transparência em relação as atividades exercidas por esta

Controladoria;
. Priorizar a fis calizaçáo em interesses para evitar erros e fraudes;
. Conscientizar os gestores do Executivo Municipal sobre a importância do

Controle Interno;
o Melhorar a eficácia, eficiência e efetividade da Controladoria lnterna;
o Traçar metas, organizando as competências.

IUSTIFICATIVA:
Este Plano tem a premissa de apresentar de que forma ocorerrão o cumprimento das

competências do Controle Interno durante o exercício de 2022, e de que forma ocorerrão as
Auditorias neste município.

São várias razões que comprovam a necessidade de se estabelecer de maneira legal
um Plano de Trabalho, o qual auxiliará o Controlador Interno a examinar com mais coerência
os processos que fiscaliza durante um exercício financeiro.

Pela razão que este é o primeiro Plano Anual do Atiüdades de Controle Interno -
PAACI elaborado pelo servidor que ao final subscreve, foram necessários estudos
aprofundados acerca deste assunto, bem como a coleta de informações junto aos colegas
gestores da Controladoria lnterna de municípios üzinhos, para a construção deste
planeiamento estratégico, o qual vai inovar a fiscalização e controle no âmbito da Prefeitura
Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná.
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3. PLANO ANUAL DE AUDITORIA. PAA:

Conforme as Diretrizes e Orientações sobre Controle Interno para o Jurisdicionados
2017 do TCE/PR:

"A auditoria é um dos instrumentos para realização da
fiscalização financeira, orçamentária, operacional,
contábil e patrimonial da administração pública e que
cabe ao sistema de Controle lnterno, por
determinação constitucional (Art. 70, caput, CF/88).".

0 Plano Anual de Auditoria tem como objetivo realizar avaliações mais abrangentes
sobre determinadas atividades que geram mais riscos dentro da administração, que são mais
suscetíveis a erros e que mais envolvem recursos financeiros de alta abrangência.

RELAçÂO DOS RESPONSÁVEIS PARÂ EXECUçÁO DOS TRABALHOS

0 quadro de pessoal, atualmente, limita-se a um único servidor responsável pelo
Controle Interno, conforme segue:

NOME CARGO SITUAÇÂO
Controlador Interno Efetivo

Prígina5de ll
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4. CRONOGRAMA DAS AÇÔES QUE DEVEM SER DESENVOLVIDAS:

DESCRIÇÔES DE ATTVIDADES/AUDTTORIAS (pAÁCr)

ATMDADE 01 - Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro de 2 021
Setor/Departamento . Prefeitura;

. Secretaria Municipal da Fazenda;

. Departamento de contabilidade.
Etapas/0b.ietivos Acompanhar a elaboração do PCA do Poder Executivo

MunicÍpal - Administração Direta, relativo ao exercício
financeiro d,e 2O2l;
Analisar os itens a serem avaliados pelo TCE/PR e
providenciar a documentação necessária para elaboração
do Relatório de Controle Interno, parte integrante do PCA
2027;
Cobrar o encaminhamento pelo Poder Execuüvo Municipal
da Prestação de Contas Anual para a Câmara Municipal;
Acompanhar os iulgamentos das prestações de contas pelo
TCE/PR e pela Câmara Municipal;
Atender ao conüdo em Instrução Normativa, emitida pelo
TCE/PR.

Período Janeiro à março.

ATMDÂDE 02 - Elaboração do Plano Anual de Atividades do Controle Interno -
PAACI2022

Setor/Departamento Controle Interno;
Chefe do Executivo Municipal

Etapas/Objetivos Elaborar Plano Anual de Atividades do Controle Interno -
PAACI2Oz2;
Apresentar ao Chefe do Executivo Municipal para
aprovação.

Período laneiro à março

ATIVIDADE 03 - Manuten ção e Desenvolvimento do Ensino
Setor/Departamento Secretaria Municipal de Educação
Etapas/Objetivos Acompanhar a aplicação pelo Município do mínimo

Constitucional de 25% dos recursos recebidos no decorrer
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do exercício de 2022, provenientes de impostos e demais
transferências em despesas com a Manutenção e
Desenvolümento de Ensino - MDE;
Analisar o demonstrativo das receitas e despesas com
Manutenção e Desenvolvimento de Ensino - MDE, emitido
pelo Sistema de Gestão do Município, nos moldes do Anexo
8, da LDB, Artigo 72, que compõe a RREO;

Atender ao contido no AÍtigo 212, da Constituição Federal
de 1988.

Período Quadrimestralmente

a-r,

ATMDADE 04 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Setor/Departamento Secretaría Municipal de Educação.
Etapas/Objetivos Acompanhar a aplicação pelo Município do mínimo de 600/o

das receitas do FUNDEB na remuneração do magistério e de
95% de aplicação dos recursos do FUNDEB;
Analisar o demonstrativo das receitas e despesas com
Manutenção e Desenvolvimento de Ensino - MDE, emitido
pelo Sistema de Gestão do Município, nos moldes do Anexo
8, da LDB, Artigo 72, que compõe a RREO;

Atender ao contido no Artigo 22, da Lei Federal n0 11.494,
de 20 de.iunho de 2007.

Período Quadrimestralmente.

ATIVIDADE 05 - Ações e Serviços Realizados na Saúde
Setor/Departamento Secretaria Municipal de Saúde
Etapas/0bjetivos Acompanhar a aplicação pelo Município do mínimo

Constitucional de 15% dos recursos recebidos no decorrer
do exercício de 2022, provenientes de impostos e demais
transferências em despesas com ações e serviços públicos,
efetivamente realizadas com saúde;
Analisar o demonstrativo das receitas e despesas com ações
e serviços públicos de saúde emitido pelo Sistema de Gestão
do Município, nos moldes do Anexo 1,2, da Lei
Completamentar ns 141, de 13 de ianeiro de 2012, Artigo
35, que compõe a RREO.

Atender ao contido no Artigo 7, da Lei Complementar na
141, de 13 de janeiro de 2072.

Período Quadrimestralmente.

-2
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ATMDADE 06 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO
Setor/Departamento . Secretaria Municipal da Fazenda;

. Departamento de Contabilidade.
Etapas/Objetivos Acompanhar a publicação dos demonstrativos ao RREO do

exercício d,e 2022;
Atender ao contigo no Artigo 52 e 53 da LRF.

Período Bimestralmente.

ATMDADE 07 - Relatório de Gestão Fiscal - RGF
Setor/Departamento . Secretaria Municipal da Fazenda;

. Departamento de Contabilidade.
Etapas/Objetivos Acompanhar a publicação dos demonstrativos ao RGF do

exercicio de 2022;
Atender ao conügo no Artigo 54 e 55 da LRF.

Período

ATIVIDADE 08 - Audiência Pública - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais
Setor/Departamento . Secretaria Municipal da Fazenda;

. Departamento de Contabilidade.
Etapas/Obietivos o Acompanhar a realização das Âudiências Públicas das metas

fiscais, referente aos quadrimestres de 2022;
o Acompanhar as apresentações das Audiências;
o Atender ao disposto no § 4q, Artigo 9 da LRF.

Período Quadrimestralmente.

ATMDADE 09 - Conselho do Controle Social do FUNDEB
Setor/Departamento Secretaria Municipal da Educação
Etapas/0bjetivos a Acompanhar a regularidade do Conselho Social do FUNDEB;

Avaliar a regularidade do ato de nomeação dos membros do
conselho;
Avaliar se a composição do conselho atende a legislação;
A regularidade das reuniões através das apresentaçôes das
atas;
Solicitar parecer do Conselho referente as contas d e 2022 e
em relação a remuneração do magistério - aplicação de no
mínimo 60%o das receitas do FUNDEB no exercício de 202 2;
Atender ao contido na Lei nq 11.494, de 20 dejunho deZOO7.

a
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ATMDADE 10 - Conselho Municipal da Saúde
Setor/Departamento . Secretaria Municipal da Fazenda;

. Departamento de Contabilidade.
Etapas/Objetivos e Acompanhar a regularidade do Conselho Municipal da

Saúde;
. Avaliar a regularidade do ato de nomeação dos membros do

conselho;
. Avaliar se a composição do conselho atende a legislação;
. A regularidade das reuniões através das apresentações das

atas;
. Solicitar parecer do Conselho referente as contas de 2022;
o Atender ao conüdo na Lei na 141, de 13 de janeiro de2072.

Período Dezembro.

ATMDADE 11 - Avaliar os Relatórios de Gestâo do Fundo Municipal da Criança e
do Adolescente

Setor/Departamento Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.
Etapas/Objetivos Analisar os Relatórios de Gestão em conformidade com os

Artigos 17 e 18 da Instrução Normativa ne 36, de 27 de
agosto de 2009 do TCE/PR.

Período Quadrimestralmente

Setor/Departamento Executivo Municipal.
Etapas/Objetivos Analisar o processo administrativo dos Convênios e

Subvenções Sociais à Entidades Sociais;
Verificar iuntamente com a fiscalização a execução do
citado;
Verificar Fente ao SIT;
Conforme contido na Resolução ne 28, de 02 de outubro de
2011 do TCE/PR, Instrução Normativa no 61, de 01 de
dezembro de 2011 do TCE/P& e Resolução ne 46, de 1,2 de
junho de 2014.

Período faneiro à dezembro.
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ATMDADE 12 - Acompanhamento nos Convênios e Subvenções Sociais à Entidades
Sociais
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5. CONSTDERÂÇÕES rtNelS:

0 presente Plano Anual de Atividades não tem a intenção de eliminar quaisquer
atividades a serem realizadas pelo Controle Interno, mas, na medida das possibilidades da
Controladoria, vem estabelecer prioridades. Outras ações, não menos importantes,
continuarão a serem executadas, apesar de não estarem previstas neste Plano.

O resultado das avaliações e das atividades desenvolvidas serão despachados ao Chefe
do Executivo Municipal para que dê o seu ciente e adote as medidas que se fizerem
importantes.

Quaisquer alterações que se fizerem necessárias durante o exercício do ano de Z0ZZ,
deverão passar pelo mesmo processo deste Plano.

Após devida aprovação do Plano Anual de Atividades do Controle Interno - PAACI, o
mesmo deverá ser publicado no Diário Oficial dos Municípios, Jornal de circulação regional e
no Portal da Transparência do Município de Salgado Filho, Estado do Paraná.

KAUÊ NATAN TAFAREL
CONTROLE INTERNOv<a^rê !. í-M>^-e{ PORTARIA N9 147/2027

KAUÊ NATAN TÁFAREL
Controlador Interno

Portaria nq 741., de 26 de abrll de 2027

v DUA
Prefeito Munici al
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Salgado Filho, Estado do Paraná, em 31 de março de 2022
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TERMO DE APROVAÇÂO

KAUÊ NATAN TAFAREL
Controlador Interno

Portaria na 147, de 26 de abt',l de 2027

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - PAACI
PLÂNO ANUAL DE AUDITORIA - PAA

EXERCÍCIO DO ANO DE2022

Finalizando a minuta do Plano Anual de Atividades do Controle Interno - PAACI por
parte do Departamento de Controladoria lnterna, realizou-se em reunião com o gestor do
Poder Executivo Municipal, a apresentação e leiturâ do mesmo, que após lido, foi dada a
aprovação, conforme segue:

Salgado Filho, Estado do Paraná, em 01 de abril de 2022

D

Prefeito Mu pal
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ESTAIN DO PARÂNÁ
PREFf,ITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILEO

CONTROI,IIX)RI^ INTENNÀ
PLANO ANUAL I'E ÀTIVIDADES DO CONTROLE TNTERNO - PAACI 2á22

PLANO ANUAL DE ATII'IDADES DO CONTN.OLE INTERNO - PAACI
PLAI\IO ANUAL DE AI'DITOruÁ - PAÁ
EXERCÍCIO DE 2022

MÀRÇ0/2022

RESUMO

Nos termos dispostos Íos Artigos 31, ?0 e 74 dâ CoNtituição F€deral do Brasil de 1988, foram akibüdas aos órgãos e unidades de ContÍole tntemo,

entre outras, çomp€tências para proceder a fiscelização contrábil, Íinanceira, orçamentária, operacioDal c patrimoÍrial da União, Estado§, Municípios e

das entidâdes da administração dheta e indireta, quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, apticação das subvenções e reoúncias de r€ceitas,

bem como apoiar o coltrole extertro no exercício de sua misúo itr§titucioml.
Coosideraodo isso, para levar a efeito as referidas atribuiçõ€s, o Cotrtsole lntemo Mutricipal de Salgado Filho, Estado do Paraú elaborou o Plano

Aaual de Aúüdades do Controle ht€rno - PAÀCI, para ser realizado no decorrer do exercício financeiro de 2022, tomaodo-se por base as diretrizes

das aormas de auditoria iotema e as boas pÉticas de governança nacionais c intcrnacionais, bom çotrl as orientações do Tribuâl de Contas do Estado

do Püanó, cotrfome detalhametrtos coBtsntcr tros porágrafo3 dcatç documento.

Prllwrlchrvcs: Controle Intemo. DiÍ€trizes. TCBPR. Auditorias.

I. INTRODUçÃOI

Comideraado as regulamentações c normativas que envolvem a CotrtroladoÍia loterna, deu-s€ iEportârcia do disposto nos Artigos 7O e 14 da

Constituição Federal de 1988, os quais dclibcram sobre as compstências de como proccder com a fiscatiza$o cootábil, fimnceira, oÍçametrííria,

opereacionat e patrimonial da União e das entidades da admhisÍaçâo diÍeta e indiÍ€t4 quaDto à legalirlade, legitimidade, eçonoúricidade, aplicação

das subvençõ€s ç Íçtrúncia de receitas, bem como spoiar o contole extsmo tro exeÍcício de sums mi§são irutitucioml
Em çonformidade com a Instução NoEmtiva o' 15, de 09 de agoso de 2007 do TCF,/PR que rcgulamentou o Sistema de Contole Intemo, as

DiÍetrizes e OÍientaçôes sobre Coútrol€ Intemo paÍa os Jurisdicionados de 2017, e demais legislações aplicáveis.

E aind4 examinando o constânte na Iri Muricipal de no,lO, de 07 de mveÍrbro de 20ll çe criou o Sistsma de Contole Intemo oo âmbito do

município bem como alteraçô€s posterioÍçs.

Em vijta disto, para a melhor eficiência na reâlizaçâo das atribuiçõ€s" o Sistema da Cotrtoladoria Idema d8 Prêfeitura Municipal de Salgado Filho,

Estado do Paraná, desenvolveuercdigiuoprese e Plano Anual de Atividades do CooÍole Intêmo - PAACI e o Plaoo Anual de Auditoria - PAÁ, os

quais irão úgorar no decorrer do exercício fin.nceiÍo dc 2022, rcsp€itando a compeGrcia do Ch€fe deste Executivo Municipal.

Destaca-se quq oo decorrer deste exerclcio de 2022, o preseote Plano de Ação podeá soAer alteraçôes por motivos imprwisiveis quc podem viÍ a
ocorer, os quais dwern ser documentados.

2. OBJETIVOS:

OBJETIVO GERÂL:
Traçr. tnetas dentro do exercÍcio finaoceirc de 2022 pr.a o Departâmento de Contsole htemo no âmbito do Executivo Muuicipal.

OBJETIVOS ESPECIflCOS:
Aumetrtar a tra[spaÉrçia em relaçâo as atividades exercidas poÍ ests Controladoria;

Priorizar a Íiscalização €m iÍúEress€s para cütar eÍÍod c Êaudes;

Coo8cientizár os gestores do Executivo Municipal sobre â iDPorÉtrcia do ContÍole htemo;
Methorar a eficácia, eficiência e efetiüdade da ConEolâdoria htema;
T.açar melas, orgsdzando as coopetàcias.

JUSTIICATIVA:
Este PlaDo t€m a prsEissa de apresentar de que fomra ocorenão o cumprimenfo das coDp€têocias do Cootsole lotsmo úrante o exercício de 2022, e

do que form! ocorerrão as Auditorias nçste muoicípio.
São várias razôes quç cômp,rovam a trcc.essidade dc s€ çstab€lec€Í de o.rcira lcgal um Plarc ds Trabalho, o qual auxiliâá o CônÍolâdoÍ hteÍtro a

cxâmhar com mÂis co€Éocia os processos que fiscaliza durâItte um exgÍEício finatrcciro.
pela razâo que este é o prirnsim Plano Anual do Atiüdades de Controle Intsmo - PAÂCI elaborado pelo servidor que ao final §ub§crcve, forao
necessários estudos aprofundados aceÍca deste assutrto, bem como s colêta de informações junto aos coleg8s g6torEs dâ Controladoria InterDÂ de

Ínunicípios viziúos, para a coÍlstruçío deste plarcjaúento esEatégico, o qurl i i[ov.Í a fiscaliãção c conEole no âúbito da PrEfeitutE M@icipsl

de Salgado Filho, Estado do ParanÁ.

3. PI,ANO AIIUÁL DE AUDITORIÂ - PAA:

Conforme as Direrizes e Orienações sobre Coftrote Intcmo para o Jurisdiçionados 20t7 do TCEiPR:

CONTROLE INTERNO

KÀUÊ NATAN TAFARX,L

Plano Anual de Atiüdâde6 do Controle lntemo - PAÁCI, abrangendo o Plano Arual de Audiroria - PAÂ para o Ex€Ícicio dc 2022, elaborados de

acordo com as disposições em legislação do Tribural de Contas da União - TCIJ e das Dretrizrs e Odentações sobre Contlole Int€mo para os

Jurisdiçionados 2017 do Tribunal de Cortas do Estado do ParaÍá - TCE/PR



' A aúitoria é um dos ilstrumentos para ÍBlizaçâo dÂ frscalização financeira, orçameotári4 opefacional, cotrtÁbil e pâtiÍtodal da administoçâo
pública e que cebe ao sistena de Contole Intemo, poÍ d€terminaçâo coÍstitucioDÂt (tut 70, caput, CF/88).".

O Plsno Anüal de Auditoria t€m como objetivo r€âti?rÍ avaliações DÀis abrugeotes sobr€ deteÍminadas atividades que geram mais riscos dedro da
inrn;Íist çâo, quc são mais susceúveis a erÍos e que mais cnvolvem recrrrsos finaaceiroe de alta úrangência.

RELÀÇÃO DOS RESFONSÁVE,IS PARA EXECUÇÂO DOS TRABALEO§

O quadro de pessoal, atualnenrc, limita-sê a um útrico servidor responúvel pelo Contole Iatemo, conforme segue:

lc,rnco lsrnrcro
lc-*.r,a". r,*- lEía,-
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5. CON§IDERAçÕES F]NAIS:

O pÍesente PlaDo AÍual de Atiüdâdcs não tem a intenção de eliminâ. quaisqueÍ atividadgs a serem realizadas pelo Cotrtole Intemo, fias, na medida

das possibilidades da Controladoti4 vem estab€l€cer púoÍidades. olÍras aÉ€s, não menos impoÍtaltes, cotrtinuaÍão a seÍEm ex@uladas, ap€§aÍ de

não estrrem previstls rcste Pl8no.
o resultsdo das avalirçôqs e das arividades deseovolüdâs seÉo despachados ao Chefe do Executivo Municipal para que dê o s€u cietrte e adote as

rDcdidas que se fizerÊú importades,

QuaisqueÍ alteÍaçõd que se fizeÍem trecessárias dura.de o exercício do atro de 2022, deveÉo passar pelo mesmo proc€§so deste Platro.

Após d€vida sprovsção do Plaso Arual de Âtividades do CorltrolG htemo - PAÁCI, o mesmo deveÍá seÍ publicado tro Diário Oficial dos

Municlpio§, Jomal de circulação regiout e ao Podal da Traosparêrcia do Muricipio de Salgêdo Filho, Esta{ro do Parará.

Salgado Filho, Estado rl,o Paraná, em 3 I & ,rra,§'o de 2022

K/AÊ NATÁN TAFÁREL
Contsolador lntemo
Portsris N' l4l, de 26 de abril de 2021

YOLMÁR DUARTE
Prefeito Mutricipal

TERMO DE APROVÁÇÁO

Ie"e-,orj*,-



ÜÊ NAI/IN TÀF/REL
Contsolrdor InterDo
Portsria N' l4l, de 26 de úril de 2021

PI.ÀNO ANUAL DE ATIVIDADES IX) CONTROLE INTERNO - PA.ÂCI
PLANO AI\ruAL DE AUDITORIA - PAA
EXERCiCIO DO ANO DE 2022

Fhaliza[do a minuta do Plano Anual de Atiúdades do CoBtsole úrtemo - PAACI por paÍe do Departameoto de Cotrüoladoria htsmâ, reâliz,ou-se
em reunião com o gesúor do Poder Executivo Municipal, a apÍese[taçâo e leitura do mesmo, que após lido, foi dada a aprovação, confoÍme segue:

VOLMÁR DUÁRTE
Prefeito Mudicipal

Publlcrdo por:
Kaue Natan Tafarel

Códlgo Idctrtif 6dor:97DFóAE9

Salgado Filho, Estado do Paraná, em 0l de abril de 2022

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paranâ no üa l2lMl2022. Eüção 2496
A verificação de autenticidade da maÉria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www. diariomunicipal.com.br/amp/
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