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RECOMENDAÇÃO Nº 04 DE 12 DE FEVEREIRO 2020. 

 

Excelentíssimo Senhor  

Nilson Cardoso de Souza 

Prefeito Municipal  

 

ASSUNTO: Criação do Sistema de Ouvidoria Municipal e nomeação de servidor para 

ocupar a função de Ouvidor de acordo com o estabelecido na legislação vigente. 

 

Excelentíssimo Senhor, 

 

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) no seu art.10 que traz a obrigatoriedade ao poder público de fornecer a todo 

interessado informações a respeito da administração pública  por qualquer meio legítimo, 

devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação 

requerida. 
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 E-mail:  controleinterno@pmmariluz.com.br CONSIDERANDO a Lei 13460 de 26 de junho de 2017, que estabelece normas 

básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos 

prestados direta ou indiretamente pela administração pública e cria obrigatoriedade da instalação 

de Ouvidorias próprias para todos os órgãos públicos da esfera federal, estadual, no Distrito 

Federal e municipal da administração direta e indireta. 

CONSIDERANDO ainda, o disposto na Lei 13460 de 26 de junho de 2017 que 

estabelece o prazo máximo para órgãos do poder público se regularizarem e implantar as 

medidas impostas pela legislação vigente, onde para os municípios com menos de cem mil 

habitantes, esse prazo foi estipulado 720 dias após a publicação dessa lei.  

CONSIDERANDO que o prazo para regularização do Sistema de Ouvidoria no 

âmbito municipal encerrou-se no dia 16 de Junho de 2019 e até o momento não houve sua 

implantação no município de Mariluz-Pr, RECOMENDO ao chefe do poder executivo 

municipal para que o quantos antes, possa implantar a Ouvidoria Municipal e providenciar a 

nomeação de um servidor para realizar a função de Ouvidor, bem como promover mecanismos e 

estrutura para a realização dos trabalhos. 

CONSIDERANDO a Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal que impõem 

limites para as despesas com gasto de pessoal, recomendo ao Chefe do Executivo Municipal para 

antes da nomeação se atenha ao índice pessoal apurado no último trimestre, a fim verificar se o 

mesmo se encontra atendendo ou abaixo do limite de alerta de 48,74% calculado sob o valor da 

despesa corrente líquida. 

 

Respeitosamente, 

Mariluz, 12 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Adm. Júnior César de Oliveira 

Controlador Interno 
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