
CORHÉLIO .ROCÓPIO 
PREFE I TUR..\ 

LEI COMPLEMENTAR N" 40/2023 
DATA: 27/02/23 

SÚMULA: .-lltl!ru dispositivo da l ei Co111ple111e11tar 
1\/1111icipal 11 º 179112 e dá outras 
1m11·idências. 

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Mun icípio de 
Corné li a Procóp io, Estado do Paraná. usando das atr ibuições que lhe são conferidas por lei. 

promulga a seguinte 

a segu inte redação: 

FAZ SABER 
a todos que a Câmarél Mun icipal aprovou e ele sanciona e 

S . .\:\Ç . .\.O 
S. 1 ciono ne.sta cl:ir:i :i 

Lei C 1p leme11tar 11• ~O/ : J. 
C:. Procópio :1 de fen:reiro ele : O:?J . 

A rt. 1 º- O art. 3 8 da Lei Com pi ementar 11º 179/ 12, passa a vigorar com 

DIRETOR DE DEPARTAM ENTO l>l~ F I NAN~:AS 

lfoci uis itos para preenchim ento do c.::i rgo : Ensino Médio. 
Ca rg a Mor:lria: 08 (oito) horas cli:ír ias, sendo 04 (qua tro) horn s d e forma 
presencial e 04 (qua tro) horas de fo rma teletraba lho, perfazendo ~O (q 11 :1rcnta) 
horas semanais. 

Atrihuiçõcs: 

;\presentar ao Superior. na penodit·idade de1crminad.i pelo mesmo. n.: la1<irio sobn: 
os pagamentos auwrizaclos e rc·al 1n 1dos: 

2 Supervisionar os serviços de in,;cri,-.lo. cndasiro. la11 ,·a111ento. arrecadaç,·10 de.: venda 
do.: bo.:ns e serviços: 

:l l'romovcr a elaboração das prc·-;1:1,·\•c,; ck conlas dt.: 1'1111dos. auxílios e sul>1 cnçôcs 
recebidas: 

~ 1:xecutar o controle financeiro d11-, hc.:ns palrimoniais do Município: 
) Exigir liança dos servidores n:spo11s.1vcis pela arn.:cadaçüo de r..:11das ou guurcla de 

va lores: 
ú Promover o pagamento de juros e a111ortizaçõ..:s de e111préstimos: 
7 1\utorizar a restituição do.: linanças . .::wçôes c do.:pósitus: 
X. Elaborar o calendário e esquemas ck pagamentos: 
<1. Movimentar. conjuntamente i:om quem de diro.:ilo. as contas ba11d1rias do 

Municipio. endossando d10.:ques dcsi inados à di:púsitos cm i:staheleci111entos de: 
m:di10 autorizado: 

1 o. Tomar conhecimento. diariamrnte. cio provimen to linanceiro. vcrilicando as 
disponib ilidades e mandando rcrnlhcr aos cs1abcleci111..:11tos d..: c1ú li tos auto ri;1ados 
as quantias ..:xcedentcs às neccss1dadcs ele saldo dc ca1\a: 

1 1. Executar outras atribu ições corn:l<lla:>. 

, a atividade labora l soh a forma te letraba lho o ~crvi d o r dcvcr:í att·ndcr ao~:. 
segu intes preceitos, d everes <" oh r ig:1 çiics : 

Av. Minas Gerais, 301 , Cornélio Procop10 · PR. 86300-000 
Fone: (43) 352C-800Q 

Site: htlg://www.cornelioproçç,p:oQr.gov.br 
Facebook: @prefeituracornelloprocopio 



!1,>iC-~)í 

COROÉLIO •• PROCÓPIO 
P R E F E 1 r U 1{ A 

l - Os efei tos juríd icos do trahall111 rea lizado ú distúm:ía cquíparam-s..: àqueles 
decorrentes da at ividade laboral e'\crcída. media111e ~uhordinaçfü1 pcssoal e direta 
nas depcnd~ncias da Prefeitura :\ lunicipal: 

2- A meta de dcscmpcnho do sen 1dnr cm regime ck teletrabalho scni. no mínimo. 
equivalc.:nte àquela que desempenha durante o trabalho presencial. 

3- Cumririr. rigorosamcllle. as l<Jrl·li1s 1: outras obriga\·l>es diárias como se prcsente 
.:si i l'essc no Dcpartamemn . 

..J- Atender às convocações para ..:0111pareci men10 iis dcp..:nd.:!ncias da unidade na qual 
estiver lotado. sempre que hnun:r ncccssidade desta ou interesse da 
1\dm i n istraçào: 

.5- l)cscnvolver suas atividades 110 11u1n icípio omk l'St;'1 instalada a ~cdc th1 sua 
unidade de lotação ou em lm:.did:1,k prús ima a esta. 11ia1Hcndo-sc cm l.:l>ndiçôcs de 
atender ús convocações n11.:n c1011ad:1s no item 2 antc..:cdente ou. se for o caso. de 
retornar ao regime de trabalho prcsem:ial. sendo C]lll'. caso cm si tuaç<io temporária 
c esporádica encontre-se em localidade mais di s1:111te. terá de pn.:viamcnle ter 
av isado o Secretario Municipal dc ,\dn1inís1raç<10: 

6- Ma1llcr telefones dc colllato pen11ancn1cmcn1c atuali 1ados e ativos: 
7- Consultar diariamente a sua cai\a postnl incJi, id ual de corrcio l'ictrônico. 

d<.:vi damcnlc in formada ao S..:cr..:tano ivlunicipal de 1\dminis1raçi10: 
8- Manl..:r a chclia imediata informada. por meio dc 111..:n .,agcm dirig ida ú caisa postnl 

indiv idual de correio clctr(in icti 1111 m1tros mcio,: cstipu lados pelo Sccn:tnrio 
Municipal de /\dmin istraçüo ac..:n:.i da cvoh1\·f10 do trabalho. cncaminhando. 
quando solicitado. minuta dc trabalho até c111iio reali1ado. bcm como indicando 
..:vcntual dificuldade, dúvida ou informaçiio que possa atrasar ou pr..:judicar o 
andamento das atividack s: 

')- Reunir-se com o Sccrct<1rio .\foni cip:tl dc 1\dminis1r.11·;io. no mínimo. tn'.:s vezes 
por semana. sem prcjuíí'o da possihilidaclc de cnnvoc.1ç;io a qualquer tempo. para 
aprcscntnr resultados parn :11o; e finais. d e 11111 <1 0 a proporcionar o 
:1companh amcnto dos traba lho\ realizados na jornada teletra balho e a 
obtcn\'ào de outras in fonna1·õ,·~ : 

1 O- ( iuarclar sigilo elas infonrnu;il..:s cun1idas nos procl·ssos c nos dcmais doc111n..:111os. 
sob pena ele rcsponsab ilidad<.: 110~ 1..:nnos da lcgislaç:·10 ..:111 vigor: 

1 1- Providenciar. às suas np..:11s:1s. :1 <.:st rutura lisica l' tecnológica nc1.:<.:ssúria ú 
rcalií'..açiio do tclctrabalho. mcd1an1c uso de equipamentos crgonümicos e 
<idequados. 

12- O servidor. ames do início do tcktrabalho. assinarú d..:cla rai;ào .;:>.; prcssa dc que a 
instalai;ào cm que csc1.:utarú 11 traba lho atcnck ;'is <.:'\igências. pod..:nclo. se 
n<.:1.:cssúrio. solicitar a avaliai;:io 1..:cnica ela árc;1 1.:ompetc11lc. 

" 

A 1·t . 2" - Esta Le i en tra cm vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrilrio. 

·on111~0 n~ta data a 
Lei o t.1p(t>m o:?nt:it ?1' .JOl~J. 

C:. Pt·oco ·,.., :- d e fc>Hr t>ÍJ·o clf : O!J. 

irn de 2023. 

/ . 
n ' c rna rd o 
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