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Boa Esperança/ES, 13 de Novembro de 2018. 

 

MEM. PMBE/CGM № 072/2018 

 

 

A SENHORA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

Assunto: Recomendação - Limite de Gastos 

 

 

1. CONSIDERANDO o que preceitua a Lei Municipal nº 1.467/2012 que “Dispõe 

sobre o Sistema de Controle Interno no Município de Boa Esperança/ES e dá outras 

providências”. 

 

2. CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 4.323/2016 que 

Regulamenta a aplicação da Lei Municipal nº 1.467, de 28 de maio de 2012. 

 

3. CONSIDERANDO que gastos em excesso, de acordo com o Tribunal de Contas 

do Estado (TCE), é fundamento, também, para a emissão de parecer prévio 

desfavorável no exame das contas anuais. 

 

4. CONSIDERANDO que o descumprimento das regras previstas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) implica punições fiscais e penais, como, por 

exemplo, sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 

8.429/1992) e no Decreto-Lei n° 201/1967, que tipifica os crimes de 

responsabilidade. 

 

5. CONSIDERANDO que, conforme demonstrativo abaixo, caso as despesas não 

deixem de ser realizadas imediatamente o município tende a não possuir recursos 
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financeiros suficientes para quitação das mesmas até o encerramento do presente 

exercício, senão vejamos: 

Saldo Empenhado a pagar em 13/11/2018 
Recurso disponível em conta 

em 13/11/2018 

R$ 1.004.745,33 R$ 3.726,88 

 

6. CONSIDERANDO que conforme dispositivo constitucional estabelece o limite 

mínimo de aplicação de recursos em saúde para os Municípios é de 15% de sua 

receita (Art. 198, §2º, III da CF/1988 e Art. 7º da Lei Complementar 141/2012). 

 

7. CONSIDERANDO que conforme Demonstrativo das Receitas e Despesas com 

Ações e Serviços Públicos de Saúde o município já gastou no presente exercício 

20,20% (vinte vírgula vinte porcento). 

 

8. RECOMENDAMOS que sejam urgentemente tomadas as providências cabíveis 

para paralisação imediata de todos os gastos desta Secretaria, mantendo apenas os 

serviços extremamente essenciais. 

 

9. RECOMENDAMOS ainda que sejam ultimadas as providências ora determinadas 

por esta Controladoria-Geral, sob risco de promoção da pertinente medida 

administrativa e judicial que o caso requer. 

 

10. Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

CLEUTON LADISLAU 

Controlador-Geral do Município - Matrícula 225.622 


