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RECOMENDAÇÃO Nº 15 DE 29 DE JUNHO 2020. 

 

 

Excelentíssimos Senhores 

Nilson Cardoso de Souza – Prefeito Municipal 

José Aparecido Ferreira – Secretário Municipal de Saúde 

 

ASSUNTO: Realização de Licitação de Serviços de Alimentação para atendimento de 

profissionais de saúde que realizam transporte de pacientes para o Município de Cascavel – 

PR. 

 

Ao Senhores, 

Cumprimentando-os, a esta Controladoria Geral, diante do encargo público de 

realizar o controle interno no Poder Executivo, apresenta as considerações seguintes, para ao 

final recomendar o que segue: 

 

CONSIDERANDO as competências atribuídas à Controladoria Geral do Município 

pela Lei Complementar nº 007, de 03 de dezembro de 2019 no art. 7º, abaixo transcrito: 

Art. 7º São atribuição dos Órgãos Controle Interno, contribuir para o 

aprimoramento da gestão pública, orientando os responsáveis quanto á 

arrecadação e aplicação dos recursos públicos com observância dos 

princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. 

 

 

Considerando o elevado número de deslocamentos realizados para o transporte de 

pacientes para realizar tratamento de saúde no Hospital do Câncer Uopeccan na cidade 

Cascavel- Pr. 

Considerando a frequência das viagens realizadas para esse fim, que acorrem quase 

que diariamente entre os dias úteis e algumas ocasiões até mesmo nos finais de semana. 

Considerando que no primeiro semestre de 2020 houveram 122 dias úteis de trabalho 

na Secretaria Municipal de Saúde e no mesmo período ocorreu o pagamento de 108 diárias a 

servidores ocupantes do cargo de motorista, que se deslocaram para o município de Cascavel 

– PR, realizando transporte de pacientes. 
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servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Mariluz- PR, o montante de R$ 13.644,33 

(Treze mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos) para o transporte de 

pacientes. 

Considerando o período de pandemia causado pela patologia Coronavírus (COVID – 

19), onde pela escassez de recursos, são necessários fazer ajustes na execução da despesa de 

maneira a salvaguardar a solvência financeira do município. 

Considerando a complexidade no registro dos processos diárias e o tempo elevado que 

eles despedem para serem concluídos, essa controladoria recomenda. 

Com vistas a diminuir custos e ao mesmo tempo ofertar condições de trabalho aos 

servidores que quase diariamente realizam o transporte de pacientes para o município de 

Cascavel-PR, recomendo que seja realizado um estudo envolvendo profissionais da gestão da 

Secretaria Municipal de Saúde e Departamento de Licitações no sentido de verificar a 

possibilidade da realização de um processo licitatório para contratação de serviços de 

alimentação em um estabelecimento comercial no município de Cascavel – PR, onde os 

profissionais de saúde de Mariluz – PR, possam ter acesso as refeições de almoço e janta. 

 

 

 

 

 

                                                                            Mariluz, 29 de Junho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Adm. Júnior César de Oliveira 

Controlador Interno 

CRA/PR 20305.13 
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