
 
 
 
 
 

 
  
 

     
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ 
Estado do Paraná 

PORTARIA Nº 8.274 DE 13 DE MARÇO DE 2008.  
 
 

O Prefeito Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando de 
suas atribuições legais e;  

 
CONSIDERANDO que em data de 27/03/2007, o Sr. Aparecido Jacomo 
Madoglio, estava trafegando com seu veículo na rua Santa Catarina, esquina 
com a rua Paranapanema, quando, foi atingido por um veículo pertencente ao 
município de Andirá, causando os danos descritos em seu requerimento. 
 
CONSIDERANDO o “Registro de Ocorrência de Acidente de Trânsito” nº 
022/2007, datado de 27 de março de 2007, lavrado pela Polícia Militar de 
Andirá, o qual descreve o acidente acima narrado; 
 
CONSIDERANDO o requerimento da empresa Madoglio Turismo Ltda, por seu 
representante legal, protocolado sob o nº 2724, de 06/11/2007, na Prefeitura 
Municipal de Andirá, no qual requer ressarcimento das despesas para 
reparação do veículo, no valor de R$ 1.534,00 (um mil e quinhentos e trinta e 
quatro reais); 
 
CONSIDERANDO, ainda, o parecer jurídico exarado pela Assessoria Jurídica 
Municipal, da qual constata a necessidade de abertura de Processo 
Administrativo para apuração dos fatos.  

 
R E S O L V E: 

 
Determinar o ressarcimento pelo Município de Andirá, a empresa MADOGLIO 
TURISMO LTDA, no valor de R$ 1.534,00 ( Hum mil, quinhentos e trinta e 
quatro reais), referente aos gastos com reparação de danos em seu veículo 
Ônibus, M.Benz O 371 U, placa GLA-7932. 
 
Art. 2.º - Determinar que sobre o valor de R$ 1.534,00 (Hum mil, quinhentos e 
trinta e quatro reais) incida a aplicação de correção monetária pelo índice 
INPC/IBGE e juros de 1.º (um por cento) ao mês, desde a data de 
apresentação do requerimento (2724 de 06 de novembro de 2007) até a data 
do efetivo pagamento. 
 
Art. 3.º - Determinar ao Sr. Secretário Municipal de Finanças as providências 
de estilo para o cumprimento das determinações supras. 
 
Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do 
Paraná, em 13 de março de 2008, 65.º da Emancipação Política. 
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