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RECOMENDAÇÃO Nº 02 DE 11 DE FEVEREIRO 2020. 

 

A Senhora 

Daniela Martins 

Superintendente do Fundo Municipal de Previdência de Mariluz- PREVILUZ 

 

ASSUNTO: Recomenda atualizar o Portal de Transparência conforme legislação. 

 

Prezado Senhora, 

 

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

o controle interno nesta Autarquia, 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, ainda que compete ao Controle Interno deste município apoiar 

o Controle Externo no exercício de sua missão institucional conforme determinado na Lei 

Municipal nº 007, de 03 de dezembro de 2019. 

 

CONSIDERANDO, que a Lei nº 12527, de 18.11.2011 (Lei de Acesso a 

Informação) e a Lei Complementar nº 131, de 27.05.2009 (Lei de Transparência), que dispõem 

sobre a mecanismos de acesso a informação e controle social; 
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 E-mail:  controleinterno@pmmariluz.com.br CONSIDERANDO, que a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF) em seus artigos 48 e 49, fixa normas que visam garantir a 

transparência da gestão fiscal; 

 

CONSIDERANDO, a alteração introduzida na Lei de Responsabilidade Fiscal por 

meio da Lei Complementar nº 131, de 27 de Maio de 2009, que estabeleceu como instrumentos 

garantidores da transparência da gestão fiscal a “liberação ao pleno conhecimento e 

acompanhamento da sociedade em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução 

orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público”, e adoção de sistema de 

administração financeira e controle que atenda padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo 

Poder Executivo da União e ao disposto no art.48-A( art.48, parágrafo único inciso II e III da Lei 

Complementar nº 101/2000). 

 

CONSIDERANDO, que a dita liberação em tempo real consiste na 

“disponibilização das informações em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, até 

o primeiro dia útil subsequente à data de registro contábil no respectivo sistema”, nos termos do 

art. 2º II, do Decreto nº 7185/2010). 

 

CONSIDERANDO que esta Controladoria Geral ao consultar nessa data 11 de 

fevereiro de 2020, o Portal da Transparência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Mariluz, canal de acesso de direto de informação ao cidadão, verificou que as informações não 

estão sendo atualizadas em tempo real no respectivo portal 

 

CONSIDERANDO, que essa Controladoria já realizou outros acessos ao Portal 

Transparência da entidade em outras datas, onde também não foi possível consultar nenhuma 

informação sobre essa autarquia por meio do link Portal da Transparência disponibilizado na 

página da web da instituição: http://10.0.53.10:10081/portaltransparencia//. Na ocasião das 

consultas o site apresentou a seguinte mensagem “ DESCULPE EM MANUTENÇÃO” que até 

o presente momento ainda permanece.  
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 E-mail:  controleinterno@pmmariluz.com.br CONSIDERANDO, que não foram achados no portal da transparência informações 

sobre a execução orçamentária, despesas com pessoal, diárias, viagens, reembolsos, processos 

licitatórios, publicações e patrimônio, entre outros dados relativos a gestão da entidade, 

RECOMENDO a Vossa Senhoria que proceda a inserção dos dados atualizados no referido no 

Portal da Transparência da entidade e o quanto antes coloque-o em funcionamento para acesso a 

toda população, com vistas a atender a legislação vigente. 

 

Respeitosamente, 

Mariluz, 11 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Adm. Júnior César de Oliveira 

Controlador Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                            

mailto:controleinterno@mariluz.pr.gov.br
mailto:controleinterno@pmmariluz.com.br

