
RESOLUÇÃO N° 16/2017

Dispõe sobre a recepção de servidor público efetivo cedido pelo

Município de Nova Itaberaba ao  Consórcio Intermunicipal de

Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC.

MARCIANO  MAURO  PAGLIARINI,  Prefeito  de  Nova  Itaberaba  e

Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-

AMOSC, no uso das atribuições que lhe confere os incisos IV e VIII do art. 17 do

Estatuto Social,

CONSIDERANDO o que dispõe a redação do art. 74 da Constituição

Federal;

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar nº 202, de 15

de  dezembro  de  2000  (Lei  Orgânica  do Tribunal  de  Contas  do Estado de Santa

Catarina),

R E S O L V E:

Art.  1º  Recepcionar  o  servidor  público  municipal,  CLEDSON

OLIVEIRA  DA  COSTA,  matrícula  nº  154-6,  ocupante  do  cargo  público  de

provimento  efetivo  de  Controlador  Interno,  lotado  no  Gabinete  do  Prefeito  do

Município de Nova Itaberaba, Estado de Santa Catarina, para exercer as atribuições

do cargo junto ao CIS-AMOSC.

Art. 2º O servidor cedido, nos termos do Decreto Municipal nº 262, de

25 de outubro de 2017, cumprirá uma carga horária de 8 (oito) horas semanais junto

ao  CIS-AMOSC,  com  ônus  para  o  Município  cedente,  enquanto  perdurar  a

conveniência e a necessidade do interesse público.



Art. 3º As funções do servidor ora recepcionado consubstanciam-se na

fiscalização contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e patrimonial,  quanto à

legalidade,  legitimidade  e  economicidade  na  gestão  dos  recursos  públicos  e  à

avaliação dos resultados obtidos pelo CIS-AMOSC.

Art.  4º  As despesas  decorrentes  de  deslocamentos  do servidor,  para

outros centros, representando interesses do cessionário, serão suportadas pelo CIS-

AMOSC,  observado  o  procedimento  de  adiantamento  e  de  prestação  de  contas

vigentes.

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Chapecó, SC, 01 de novembro de 2017.

MARCIANO MAURO PAGLIARINI
Prefeito de Nova Itaberaba e Presidente do CIS-AMOSC


