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OFÍCIO Nº 307/2020 – CGM / SEGOV / SECRETARIAS / AUTARQUIAS 
 

Alegre/ES, 06 de agosto de 2020. 

 

 

Assunto: Recomendação nº 001/2020 / Ministério Público de Contas / Contingenciamento de 

Despesas. 
 

Referência: Recomendação MPC nº 001/2020 c/c Ofício CGM nº 188/2020 recomendando 
medidas de contenção de despesas enquanto perdurar o estado de emergência decorrente da 
pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19). 
 

 

Senhores Gestores e Diretores de Autarquias, 
 

Nos termos da Recomendação nº 001/2020, o Ministério Público de Contas recomendou aos 

Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, no âmbito de suas respectivas 

competências, adoção de medidas para o contingenciamento das despesas descritas na 

Recomendação, enquanto durar o estado de calamidade pública, conforme documento 

anexo. 
 

Ainda, na recomendatória, o MPC adverte que a adoção dessas medidas de contingenciamento 

deve abranger a todos os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou 

fundacional. 
 

Contudo, reiteramos, ainda, a integra todas as orientações da Controladoria Geral do Município, 

através do Ofício CGM nº 188/2020, que pautando-se nas orientações e nos boletins 

informativos publicados pelo TCE-ES, recomendou também aos Gestores e Diretores de 

Autarquias medidas de contingenciamento de despesas enquanto perdurar o estado de 

emergência decorrente da pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19):  
 

                                                                            
                                                                             
despesas nas áreas essenciais para combate ao coronavírus, recomenda-se aos 
Gestores a adoção de medidas de contingenciamento de gastos, em especial a 
renegociação de contratos, alteração temporária de contratos de prestação de serviço 
e reavaliação de licitações. 

 

Diante do exposto, vimos por meio deste para reforçar as recomendações do Ministério 

Público de Contas e desta CGM, para que sejam adotadas todas as medidas recomendadas 

para o contingenciamento das despesas enquanto perdurar o estado de calamidade pública 

decorrente da pandemia do COVID-19.  
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Registra-se que o MPC, ressalva que a referida Recomendação dá ciência aos destinatários 

quanto às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas 

implicarem o manejo de todas as medidas legais cabíveis. 
 

Por oportuno, lembramos que a Controladoria Geral do Município, coloca-se à disposição para 

maiores esclarecimentos.  
 

Atenciosamente, 
 
 

Karla Mª Bonato Carvalhido 
Superintendente de Controle Interno 

Decreto Municipal nº 11.677/2020 
 

 
Nicolly Mendes De Paula 

Superintendente de Ouvidoria e Participação Social 
Decreto Municipal nº 11.678/2020  

 
 
 

 


