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Para: Prefeito Municipal 
Equipe de Transição de Governo 

De: Controladoria Geral do Município — CGM 

Assunto: Transmissão de Governo 

Excelentíssimo Sr. Prefeito, 
Douta Equipe de Transição de Governo, 

A Controladoria-Geral do Município dedica-se na construção de boas práticas 
administrativas que possam assessorar na tomada de decisão, sempre com ênfase 
na correção e prevenção, colaborando com a eficiência. 

O Doutrinador Luiz Henrique Lima destaca que: "0 controle interno é 
ferramenta de capital importância. Sua natureza eminentemente preventiva  torna 
seu fortalecimento medida estratégica para a substancial redução de fraudes e 
irregularidades na gestão pública "i. 

Nesse sentido, a Controladoria-Geral do Município, com o objetivo de orientar 
a finalização do mandato dentro das determinações da Lei e promover a transição 
de gestão de forma que a boa administração tenha continuidade, e com o fim de 
diminuir as possibilidades de atuação punitiva, vem, encaminhar para ciência a 
RESOLUÇÃO n° 2002, 26 de outubro de 2004, do TCEES, que detalha o processo 
de transição de governo. 

Cabe reiterar, devida atenção as vedações legais ao encerramento da gestão: 

LC101/2000.  Art.  42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no  art.  
20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de 
despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que 
tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa para este efeito. 

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão 
considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final 
do exercício. 

CPB.  Art.  359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois 
últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja 
despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste 
parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida 
suficiente de disponibilidade de caixa: (Incluído pela Lei n° 10.028, de 2000) 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos 

I Lima, Luis Henrique. Controle Externo: teoria e jurisprudência para os tribunais de contas — 7. ed.  rev,  e atual. 
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 407. 
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Por fim, ressaltamos que, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal — 
LRF (101/2000) e da Eleições (9.504/97) é um determinante para que a gestão 
administrativa termine, sua gestão, com lisura, responsabilidade e dentro da 
legalidade. 

Com nossos cordiais cumprimentos,  

Lorena ancini Flores 
Auditor e Controle Interno —  Area  Jurídica 
Decreto N° 7.529/ 2020 
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