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DECRETO Nº. 5540 

DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

Regulamenta o prazo para resposta das 
recomendações, solicitações, oficios e demais 
correspondências oriundas dos órgãos de 
controle interno ou externo. 

 
O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais vigentes, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, e 

 
CONSIDERANDO a instrução normativa nº 001/2018 da Unidade Central do 
Sistema de Controle Interno solicitando a regulamentação do prazo de resposta 
para recomendações destinadas às Secretarias e órgãos municipais. 
 

CONSIDERANDO que a eficiência dos serviços públicos é um dos princípios 
norteadores da Administração Pública previsto na Constituição Federal. 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º – As Secretarias Municipais, departamentos, setores e demais órgãos da 
Administração Municipal deverão responder as recomendações, solicitações, oficios 
e demais correspondências oriundas dos órgãos de controle interno ou externo e  
Gabinete do Prefeito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias uteis, caso não haja 
outro prazo previamente estipulado na correspondência, contados a partir do 
recebimento direto da documentação ou do primeiro protocolo quando 
encaminhados por outros órgãos ou pelo Gabinete do Prefeito. 
 
Art. 2º – As Secretarias Municipais deverão apresentar mensalmente, até o dia 10 
(dez) de cada mês, ao Gabinete do Prefeito, relatório assinado pelo Secretário da 
pasta constando a relação de recomendações ou demais documentações que 
exijam prazo de resposta, com as devidas observações sobre o cumprimento ou 
andamento das requisições para controle e gerenciamento. 
 

Art. 3º – O não atendimento dos prazos previstos neste Decreto poderão acarretar 
responsabilização disciplinar nos moldes da Lei Municipal nº 3.320/2012 (Regime 
Jurídico Único) e demais legislação aplicável. 
 

Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 26 (vinte e seis) dias do mês 
de dezembro de 2018. 
 

 
Carlos Augusto Brum de Souza 
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