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RECOMENDAÇÃO Nº 01/2019 

 

 

 

Recomendado: Sua Excelência o Prefeito. 

 

 

Recomendação para limitação de Empenho e de 

movimentação financeira – Não atingimento das 

Metas Bimestrais de Arrecadação dos 1º e 2º 

Bimestres do exercício 2019 – Art. 9º da LRF e 24 

da Lei Municipal nº 1037/2018 – LDO/2019. 

 

 

 

 

Senhor Prefeito, 

 

Considerando que a Unidade Central de Controle Interno (UCCI), deste Poder Executivo, 

fundamentada nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, incisos do artigo 14 da Lei Municipal 

1048/2013, e ainda, Resolução nº 227/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

tem, no exercício do controle interno, também, atuação de caráter preventivo e concomitante, 

voltada tanto para a inibição e correção de atos como servir de instrumento auxiliar da gestão 

pública; 

 

Considerando os consecutivos alertas emitidos pela Corte de Contas deste Estado acerca das metas 

de arrecadação previstas e os resultados alcançados aquém das metas estabelecidas para o 1º e 

2º Bimestres deste exercício. 

 

Considerando o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF) que estabelece: 

 

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá 

não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal 

estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público 

promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 

subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os 

critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. (SIC) 

 

Considerando os termos da Lei Municipal nº 1.307/2018 que dispõe sobre as diretrizes para 

elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências, a LDO, 

cujas metas fiscais compõe o seu Anexo II – Metas Anuais – Demonstrativo I, mormente as previsões 

insertas nos seus artigos 1º, I;  10 e 24. 
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Art. 1º. O orçamento do Município de Itarana, para o exercício financeiro de 2019, será 

elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos desta Lei 

em cumprimento ao § 2º do art. 165, da Constituição Federal, do art.4º da Lei 

Complementar e da Lei Orgânica Municipal, compreendendo: 

 

I - as prioridades e metas da Administração Pública Municipal; [...] 

 

Art. 10. Os estudos para definição da estimativa da receita para o exercício financeiro de 

2019 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais 

autorizados, considerará os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de 

preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante, a ampliação da 

base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para 

os dois seguintes, conforme preceitua o art. 12 da Lei Complementar nº. 101, de maio de 

2000. 

 

Considerando os alertas disparados pelo Tribunal de Contas deste Estado, nos termos do inciso I do 

artigo 591 da LRF, sobre o consecutivo descumprimento, nos 1º e 2º Bimestres do presente 

exercício, das Metas Bimestrais de Arrecadação, adiante representados2: 

 

 
 

 

 
1 Art. 59.[...] 

§1º Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem: 

I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II do art. 4º e no art. 9º; [...] 

 
2 Fonte: Sisaudweb.tce.es.gov.br 
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Considerando que o não alcance das Metas de Arrecadação nos patamares evidenciados na 

LDO/2019 cobra do gestor imediatas ações de enfrentamento de modo que não haja 

comprometimento das demais metas evidenciadas no art. 9º da LRF, ações estas contempladas no 

artigo 24 da Lei Municipal nº 1.307/2018, quais sejam: 

 

Art. 24. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá 

afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, o Poder Executivo e o 

Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação 

financeira, calculada de forma proporcional à participação dos Poderes no total das 

dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2019, utilizando para tal fim as cotas 

orçamentárias e financeiras. 

§ 1º. Para a limitação de empenho terão prioridades as seguintes despesas:  

I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias; 

II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas; 

III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; 

IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas 

atividades; 

V - dotações destinadas a subvenções sociais e transferências voluntárias. 

§ 2º. Excluem da limitação prevista no caput deste artigo: 

I - as despesas com pessoal e encargos sociais; 

II - as despesas com benefícios previdenciários; 

III - as despesas com amortização, juros e encargos da dívida; 

IV - as despesas com PASEP; 

V - as despesas com pagamento de precatórios e sentenças judiciais; 

VI - as demais despesas que constituam obrigação constitucional e legal. 
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§ 3º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar 

indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida 

no caput deste artigo.  

§ 4º. O Poder Executivo e o Poder Legislativo, com base na comunicação de que trata o 

parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os montantes que 

caberão aos respectivos órgãos na limitação do empenho e da movimentação financeira. 

§ 5º. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não será suficiente 

para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas 

neste artigo. 

 

RECOMENDAMOS a Vossa Excelência, amparado nas normas retro citadas que adote, em estrita 

observância dos critérios fixados na Lei Municipal nº 1037/2018, em especial seu artigo 24 e 

incisos, por Decreto Executivo e nos montantes necessários, nos próximos trinta dias, as medidas 

cabíveis para a realização de Limitação de Empenhos e de movimentação financeira, considerando, 

a exemplo, somente como prioridade, aquelas despesas que constituam obrigações constitucionais 

e legais do ente e do pagamento do serviço da dívida observadas as exceções previstas no §2º do 

artigo 24 da referida norma, cientificando, de tudo, a Corte de Contas Estadual. 

 

Itarana/ES, 19 de junho de 2019. 

 

 

Adjar Fabiano De Martin 

Controlador Interno 

Poder Executivo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


