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RECOMENDAÇÃO Nº 03 DE 12 DE FEVEREIRO 2020. 

 

Ao Senhores 

Secretário Municipal de Educação e Diretoras dos Centros Municipais de Educação Infantil de 

Mariluz-Pr 

 

ASSUNTO: Disponibilização da lista de espera para vagas nos Centros Municipais de 

Educação Infantil do município de Mariluz- Pr. 

 

Prezados Senhores e Senhoras, 

 

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, 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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todo órgão público bem como a existência de uma maior transparência das vagas abertas 

existentes nos Centro Municipal de Educação Prof.ª Maria Alvina de Oliveira Branco e Centro  

Municipal de Educação Infantil Profº Maria Aparecida Basaglia Damacena, bem como a respeito 

da  lista de espera existente para o ingresso nessas duas instituições RECOMENDO a direção de 

cada uma dessas unidades que encaminhe semanalmente para a Secretaria Municipal de 

Educação a lista  atualizada como nome  e ordem de chamada dos pais e crianças que se 

encontrem  em lista espera por uma vaga, ou qualquer outro dado solicitado pelos Secretário 

Municipal de Educação que se fizer necessário para manutenção da transparência e eficiência do 

controle das  vagas ofertadas. 

CONSIDERANDO, que a página oficial do município na internet é um dos 

melhores mecanismos para divulgação de informações a respeito da gestão municipal, por ser 

instrumento de baixo custo e de fácil acesso a um número grande de pessoas, RECOMENDO a 

equipe da Secretária Municipal de Educação em parceria com a Divisão Municipal de Imprensa 

que realizem a inserção e atualização das listas de esperas dos Centros Municipais de Educação 

Infantil no portal do município em campo adequado e de fácil visualização pelos cidadãos. 

 

Respeitosamente, 

Mariluz, 12 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Adm. Júnior César de Oliveira 

Controlador Interno 
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