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Memorando nº 001/2017/UCCI 

 

Governador Lindenberg – ES, 04 de Janeiro de 2017. 

 

Ao Gabinete do Prefeito 

Assunto: Recomendações de início de mandato 

 

Considerando a Unidade Central de Controle Interno do Município, no 

cumprimento das atribuições estabelecidas nos art. 31,70, e 74 da Constituição 

Federal, art. 29, 70 e 76 da Constituição Estadual, art. 48 e 50 da Lei Orgânica 

Municipal, Lei Municipal nº 648 de 10 de abril de 2013, regulamentada pelo 

Decreto Municipal nº 4.250/2013, Resolução 227/2011 de 25 de agosto de 

2011 do TCEES, alterada pela Resolução 257/2013 de 07 de março de 2013 

do TCEES, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de 

Controle Interno referente ao exercício do controle prévio e concomitante dos 

atos de gestão, e visando orientar o Administrador Público, expedimos a seguir 

nossas considerações e recomendações: 

Considerando que, o controle interno é fundamental para se atingir 

resultados favoráveis em qualquer organização. Na gestão pública, os 

mecanismos de controle existentes previnem o erro, o desperdício, trazendo 

benefícios à população, tendo como objetivo geral verificar como são os 

mecanismos adotados em uma instituição municipal, observando sua 

importância e limitações no processo de gestão. 

Assim é definido no art. 70 da Constituição Estadual: 

 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 

e patrimonial do Estado, dos Municípios e das entidades da 

administração direta e indireta dos seus Poderes constituídos, quanto 

aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação 

das subvenções e renúncias de receitas será exercida pela 

Assembleia Legislativa e Câmaras Municipais, nas suas respectivas 
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jurisdições, mediante controle externo e pelo sistema de controle 

interno de cada um dos Poderes. 

 

Considerando que Controle Interno responde solidariamente com os 

atos do Gestor, assim definido no art. 12 da Resolução 227/2011 do TCEES: 

 

Art. 12. Nos termos do artigo 74, § 1°, c/c artigo 75, ambos da 

Constituição Federal, bem como do artigo 76, § 1°, da Constituição 

Estadual e do artigo 88 da Lei Complementar Estadual n° 32/1993, o 

responsável pelo controle interno, ao tomar conhecimento de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela dará ciência imediata ao 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sob pena de 

responsabilidade solidária. 

 

Considerando que o papel do Controle Interno surge como forma de 

garantir que os objetivos da administração pública sejam cumpridos, dando 

maior transparência na aplicação dos recursos. Procurando, no decorrer da 

gestão, atuar de forma preventiva na detecção e correção de possíveis 

irregularidades. 

Considerando que nos termos do art. 37 da Constituição Federal, a 

Administração Pública deverá observar os princípios da moralidade, 

impessoalidade, publicidade, legalidade e eficiência. 

Considerando que o art. 4º da Lei Federal nº 8.429/92 (Lei de sanções 

aplicáveis aos agentes públicos) dispõe que “os agentes públicos de qualquer 

nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos 

que lhe são afetos”. 

Considerando que a Unidade Central de Controle Interno do Município 

deve orientar as ações da gestão quanto aos limites constitucionais do gasto 

com pessoal, amparado pelo caput do art. 169 da Constituição Federal e caput 

do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal 

e ainda a Lei Municipal nº 648/2013 que dispõe sobre as atribuições do 

Sistema de Controle Interno. 

A despesa com pessoal é definida no artigo 18 da Lei Complementar nº 

101/2000: 
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 Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como 

despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da 

Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a 

mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de 

membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais 

como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, 

proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive 

adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de 

qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições 

recolhidas pelo ente às entidades de previdência. 

  § 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que 

se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão 

contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal". 

§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a 

realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente 

anteriores, adotando-se o regime de competência. 

 Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, 

a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em 

cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da 

receita corrente líquida, a seguir discriminados: 

III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 

O artigo 20 da Lei complementar nº 101/2000 define os limites do art. 19 no 

âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo: 

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder 

os seguintes percentuais: 

 III - na esfera municipal: 
 a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de 
Contas do Município, quando houver; 
 b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo. 

 

Segundo art. 22 da LRF a verificação do cumprimento dos limites definidos nos 
art. 19 e 20 será realizada no final de cada quadrimestre e prevê sanções no 
caso de descumprimento:  
 

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

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.  

 

 Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido 

no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem 

prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente 

terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo 

menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as 

providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 da Constituição. 

 

 § 3o Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto 

perdurar o excesso, o ente não poderá: 

I - receber transferências voluntárias; 

 II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; 

III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao 

refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das 

despesas com pessoal. 

 

Considerando que o Parágrafo Único do Art. 22 da LRF trata da 

observância do limite prudencial que orienta as vedações quando o Órgão 

atinge o percentual de 95% do limite da despesa com pessoal, este 

corresponde a 51,30% da Receita Corrente Líquida.  

Quanto às licitações informamos que para contratar obras e serviços, 

adquirir, alienar ou locar bens, é necessário fazer licitação prévia, segundo a 
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Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002. Este processo tem como finalidade preservar a 

isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para o interesse público. 

Precisa ser transparente e assegurar a igualdade de condições, de acordo 

como os princípios de legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, 

eficiência e sustentabilidade. 

Para contratar com dispensa ou inexigibilidade de licitação, o gestor está 

obrigado a justificar as razões de escolha de fornecedor e preço de mercado e 

caracterizar a situação que tenha determinado a contratação. 

Ao fazer licitação, considerar sempre que planejamento e transparência 

são valores imprescindíveis à função pública porque agregam importantes 

vantagens. 

Vale resaltar que homologar licitação não é apenas ato formal, mas de 

controle de legalidade. Gestor que homologar licitação ilegal responderá pela 

ilegalidade, ainda que solidariamente com a comissão. 

Dentre os índices legais destacamos também os gastos com educação e 

saúde. 

Segundo a Constituição Federal, o município deve aplicar o mínimo de 

25% da receita resultante de impostos, incluídas transferências de impostos, 

em cada exercício, para a manutenção e desenvolvimento do ensino, sob pena 

de sofrer sanções administrativas.  

Assim como deve aplicar o mínimo de 15% dos recursos advindos de 

impostos e transferências no respectivo exercício, em ações e serviços 

públicos de saúde. 

Recomendamos atentar – se para os prazos de envio de informações no 

Sistema Geo-Obras do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

referente obras e serviços de engenharia acima de R$15.000,00 instituído pela 

Resolução TCEES nº 245 de 24 de julho de 2012. 

Informamos também que já está em vigor para os municípios, a Lei 

Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, conhecida como o Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) que estabelece o 

regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de 

recursos financeiros, entre a administração pública e as organizações da 

sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de 

finalidades de interesse público. 
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Dessa forma, esta lei traz importantes mudanças, como a proibição de 

celebrar convênios entre poder público e entidades sem fins lucrativos, dando 

lugar aos termos de parcerias de colaboração, fomento ou acordo de 

cooperação. 

O chamamento público é uma das inovações mais importantes da Lei 

13.019/2014, caracterizando como procedimento de seleção estabelecido, 

como regra, pelo Marco Regulatório à administração pública a fim de selecionar 

organizações da sociedade civil para execução da política pública em parceria 

com o poder público. 

Procedimento semelhante às modalidades de licitação da Lei 8.666/93, 

com parâmetros compulsórios e regras de escolhas com caráter vinculado; ou 

seja, fica a administração impedida de escolher livremente a entidade do setor 

privado para celebrar a parceria. Não impera mais a discricionariedade, 

promovendo – se um processo mais transparente e democrático. 

Diante das considerações, informamos que tais recomendações foram 

extraídas do Manual de Início de Mandato do TCEES para evitar maiores 

transtornos para a administração que impliquem na Gestão do Município. 

 

Atenciosamente, 

 

 

RENATO FERREIRA SOUTO 

Controlador Interno 

 


