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Boa Esperança/ES, 06 de janeiro de 2017. 

 

MEM. CGM/PMBE № 002/2017 

 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

1. Assunto: Recomendações – Medidas Preventivas 

 

 

2. CONSIDERANDO todo o disposto na Lei Municipal nº 1.467/2012, que “Dispõe 

sobre o Sistema de Controle Interno no 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. Seguem abaixo algumas recomendações para o bom andamento da gestão: 

 Atenção Especial 

3.1 Ordem cronológica das exigibilidades; 

3.2 Fonte de recursos; 

3.3 Fluxo de caixa durante o mandato e não apenas no último ano do mandato; 

3.4 Conceito de disponibilidade líquida de caixa; 

3.5 Conceito de restos a pagar processados e não processados; 

3.6 Contratos plurianuais – princípio orçamentário da anualidade; 

 Recomendações 

3.7 Jamais assumir obrigações sem previsão orçamentária; 

3.8 Conhecer os passivos e o limite para comprometimento orçamentário; 

3.9 Elaborar fluxo de caixa contínuo por fonte de recursos; 

3.10 Limitação de empenhos se a meta de arrecadação não se concretizar; 

3.11 Recondução aos limites legais para despesas com pessoal e 

endividamento; 

3.12 Prudência na proposta de LDO e LOA para 2017. Elaborar os instrumentos 

de planejamento em bases realistas levando em consideração as projeções dos 

governos federal e estadual; 

3.13 Prudência na geração de despesas de caráter continuado; 

3.14 Formação de equipe de transição para fechamento das contas; 

3.15 Levantamento de inventários físicos; 

3.16 Atenção para os contratos de duração continuada e para os serviços 

essenciais que não podem sofrer interrupção; 



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA 
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Av. Senador Eurico Rezende, n° 780  |  Centro  |  Boa Esperança - ES 
CEP 29.845-000  |  Telefone: (27) 3768.6500  |  Fax: (27) 3768.6515  |  E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br 

3.17 Pagamento dos passivos flutuantes, principalmente consignações e 

depósitos; 

3.18 Instituição de contabilidade de custos com vistas à tomada de decisões; 

3.19 Modernizar a administração tributária; 

3.20 Utilizar os recursos provenientes de royalties do petróleo para realizar 

investimentos que impulsionem atividades econômicas sustentáveis garantindo 

sustentação fiscal para o futuro; 

3.21 Estruturação do sistema de controle interno de forma que o mesmo possa 

realizar um acompanhamento sistemático da administração pública; 

3.22  

 

4. Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

CLEUTON LADISLAU 
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