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Boa Esperança/ES, 08 de Agosto de 2018. 

 

MEM. CGM/PMBE № 032/2018 

 

AO EXMO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA 

 

Assunto: Recomendações da Controladoria-Geral do Município referente ao Termo 
de Notificação 00357/2018-2 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

 

1. CONSIDERANDO todo o disposto na Lei Municipal nº 1.467, de 28 de maio de 
2012, que “Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do município de Boa 
Esperança/ES e dá outras providências”; 

 

2. CONSIDERANDO todo o disposto no Decreto Municipal nº 4.323/2016, que 
“Regulamenta a aplicação da Lei nº 1.467 de 28 de maio de 2012, que dispõe sobre 
o Sistema de Controle Interno do Município de Boa Esperança - ES no âmbito dos 
Poderes Executivo e Legislativo, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de 
forma integrada e dá outras providências”; 

 

3. CONSIDERANDO todo o disposto no Termo de Notificação 00357/2018-2 
referente ao Processo 02682/2018-8 que trata do Relatório de Gestão Fiscal da 
Prefeitura Municipal de Boa Esperança – 2º Semestre de 2017 emitido pelo Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo. 

 

4. Deste modo, recomendamos a V. S. que atenda o que preceitua o caput do artigo 
22 da Lei de Responsabilidade Fiscal bem como o seu paragrafo Único, incisos I, II, 
III, IV e V. Segue abaixo citação da Lei: 

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites 
estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de 
cada quadrimestre. 

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 
95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao 
Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no 
excesso: 

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação 
de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de 
sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, 
ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da 
Constituição; 
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II - criação de cargo, emprego ou função; 

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento 
de despesa; 

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de 
pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente 
de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de 
educação, saúde e segurança; 

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no 
inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações 
previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 

 

5. Atenciosamente, 

 

 

 

CLEUTON LADISLAU 

Controlador-Geral do Município - Matrícula 225.622 

 


