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Boa Esperança/ES, 12 de janeiro de 2017. 

 

MEM. CGM/PMBE № 003/2017 

 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

1. Assunto: Recomendações – Nomear Comissão de Controle e Redução dos 

Gastos Públicos e outros 

 

 

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 recomendações de estratégias para o enfrentamento do cenário atual: 

3.1 Nomear Comissão Permanente para Análise das Despesas 

Diante da situação financeira e orçamentária, sugerimos a nomeação de uma 

Comissão de Controle e Redução dos Gastos Públicos e que seja permanente. 

 

3.2 Prorrogar Execução de Obras 

Sugerimos a prorrogação do cronograma de execução das obras cujo convênio 

comporte aditamento de prazo para o próximo exercício, haja vista a necessidade de 

adequar a aplicação dos recursos disponíveis sem prejuízo dos investimentos 

propostos. 

 

3.3 Meta de Redução das Despesas de Caráter Continuado 

O tópico proposto se insere nas sugestões tendentes a reduzir despesas através 

das seguintes metas durante o horário de funcionamento das repartições: 

 Redução nas despesas de água, através de: 1) determinação para que a 

Secretaria responsável realize verificação de possíveis vazamentos em todos 

os imóveis próprios e utilizados pelo Município; 2) campanha de 

conscientização para o uso racional da água a ser discutida, elaborada e 

encaminhada pela Gerência de Comunicação Social; 

 Redução nas despesas de energia elétrica, através de: 1) campanha de 

conscientização para o uso racional da energia elétrica a ser discutida, 

elaborada e encaminhada pela Gerência de Comunicação Social, a qual 

deverá contemplar, especialmente, para o uso racional de ar condicionado, 
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iluminação, ventiladores e assemelhados; 2) programação dos equipamentos 

tecnológicos para ativação do modo de economia de energia após 5 minutos 

de espera; 

 Redução nas despesas de telefonia fixa, através da restrição de chamadas 

por meio de programação em central telefônica; 

 Redução dos aparelhos de telefonia móvel, através do recolhimento de chips 

e aparelhos; 

 Estimular o trâmite virtual de documentos até que estejam revisados e aptos 

para assinatura ou utilização física, favorecendo o uso dos meios eletrônicos 

em detrimento da impressão de documentos, quando for possível. 

 

3.4 Suspensão Temporária e/ou Repactuação de Contratos e Convênios 

Suspensão pelo prazo de 90 (noventa) dias, exceto convênios/contratos de 

repasses, sendo que aqueles considerados de caráter essencial deverão ser 

reduzidos. 

 

3.5 Geoprocessamento e Recadastramento Imobiliário 

De acordo com as manifestações concernentes ao tema, entendemos imprescindível 

adotar providências no sentido de realizar o geoprocessamento e o recadastramento 

imobiliário como medida tendente a aumentar a arrecadação através da atualização 

da planta imobiliária, a qual se encontra defasada em relação à expressiva 

valorização dos imóveis. 

 

Muito embora a medida aqui proposta implique na necessidade de aporte imediato 

de recursos em um período de contingenciamento, entendemos que tal sugestão 

deva ser implementada a fim de otimizar a arrecadação nos exercícios seguintes. 

Em vista disso, sugerimos a adoção de algumas medidas compensatórias que 

deverão trazer resultados em curto prazo, oportunizadas pela ação de 

recadastramento e reavaliação imobiliária, quais sejam: 

 Composição de força tarefa entre a Procuradoria-Geral do Município e a 

Secretaria da Fazenda para a execução dos acordos descumpridos e a 

retomada das execuções fiscais suspensas em virtude de acordos que 

posteriormente não foram adimplidos. A mencionada força tarefa também 

deverá revisar periodicamente os acordos firmados, inclusive aqueles 

decorrentes do REFIS; 

 Avaliação e adoção de providências quanto aos maiores devedores do 

Município a fim de manter permanente monitoramento em relação a esses 

créditos e, assim, facilitar a tomada das medidas cabíveis; 

 Atualizar a base de cálculo do IPTU referente aos imóveis cujas vias públicas 

receberam pavimentação. 

 



 

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

 

3 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

3.6 Realização de Leilão dos Bens Inservíveis 

Como medida para conservação do patrimônio público durante o período de 

contingenciamento a realização de leilão dos bens públicos inservíveis a fim de 

destinar o produto para dar suporte à necessidade eventual de custeio e 

financiamento das despesas de capital, inclusive em casos de contrapartida, quando 

aplicável. 

 

3.7 Aplicação de Medidas de Contingenciamento pela Câmara de Vereadores 

Sugerimos que o Prefeito Municipal recomende à Câmara de Vereadores que não 

realize novas despesas, mantendo a média de gastos efetuados até o momento. 

 

4. Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

CLEUTON LADISLAU 

Controlador-Geral do Município – Mat. 223.733 


