
 

 

Ofício N° 59/2019 - Controle Interno                                            Januária 10/06/2019 

 O Ilmo. Sr. Marcelo Felix Alves de Araújo                                      

Prefeito Municipal  

Assunto: Informar/Solicitar 

 

 

Excelentíssimo Senhor, 

 

O Controle Interno do Município Januária, no uso de suas atribuições legais, 

vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência informar sobre demonstrativo de 

despesas com pessoal. 

De acordo com análise realizada, referente gastos com pessoal, verificou 

que o índice dos últimos meses, ultrapassou o limite Legal. Diante desse resultado, 

achou-se necessário levar o conhecimento de Vossa Excelência para que medidas sejam 

tomadas para baixar o índice e devolvê-lo ao patamar aceitável. 

  Ainda na oportunidade, esta Controladoria ressalta sobre a necessidade de 

rever situações, referente à diminuição de despesas para que o Município possa 

assegurar o cumprimento dos gastos com o Hospital Municipal, diante a falta de 

transferências do Estado e da União, pagamento dos servidores e prestadores de 

serviços, bem como os parcelamentos firmados com o PREVJAN e o INSS.    

A seguir estão elencadas algumas sugestões de contenção de gastos, na 

tentativa de reduzir despesas sem comprometer a qualidade dos serviços prestados a 

população, bem como o objetivo de aumentar a capacidade de investimentos no 

município, e que a atual administração possa estabilizar e manter o equilíbrio 

orçamentário e financeiro nos moldes da Lei de Responsabilidade Fiscal: 

I-Revisão dos contratos Administrativos de pessoal;  



II-Suspender a concessão de gratificações e execução de horas extras, exceto aquelas 

absolutamente necessárias ao funcionamento de serviços essenciais do Município, 

mediante justificativa por escrito pelo Secretário, desde que autorizado pelo Prefeito 

Municipal, ou na ausência dele, pela Comissão Orçamentaria e Financeira, na qual 

deverá o Secretário especificar o nome e o cargo ocupado pelo servidor, o serviço e as 

quantidades de horas prestadas; 

III-Reavaliar os contratos administrativos dos prestadores de serviços em todas as 

secretarias, verificando a possibilidade de suspensão dos mesmos, salvo os casos de 

extrema necessidade; 

IV-Não realizar afastamento ou cessão de servidor, com ônus para o Município, para 

qualquer órgão ou outras esferas; 

V-Suspender a participação de servidores públicos em treinamentos, seminários, cursos 

de qualificação quando implicarem em gastos públicos, salvo em casos excepcionais; 

VI-Suspenção por 120 (cento e vinte) dias de todas as diárias, salvaguardado ás do 

chefe do executivo nas tratativas de interesse do município; 

VII-Redução de 50% (cinquenta por cento) dos gastos com telefonia fixa e móvel; 

VIII-Redução de 30% (trinta por cento) dos valores gastos com combustíveis em toda 

frota de veículos da administração municipal; 

IX-Vedar o uso de frotas de veículos municipais nos fins de semana e dias considerados 

feriados nacionais, estadual e municipal ressalvado os casos previamente autorizados 

pelo Prefeito Municipal;  

X-Fica proibido à realização de serviço de manutenção automotiva nos veículos 

pertencentes à frota própria da Administração, quando o custo do serviço ultrapassar a 

30% (trinta por cento) do valor de mercado do veículo;  

XI- As despesas com manutenção de automóveis, ônibus, caminhões, máquinas e 

equipamentos, quando necessário, deverão constar autorização do Secretário Finanças 

confirmando o devido recurso para pagamento; 



XII-Reduzir a expedição de ordem de serviços e fornecimento de material dos contratos 

administrativos em vigência em que há possibilidade de supressão de objeto, exceto dos 

recursos vinculados;  

XIII-Reduzir os aditivos contratuais que resultam em acréscimo de valor, limitado este 

somente aos serviços extremamente necessários e imprescindíveis ao funcionamento da 

administração pública; 

XIV-Vedar a celebração de novos contratos de locação de imóveis destinados à 

instalação e ao funcionamento de órgãos do Poder Executivo Municipal, desde que seja 

para adequação na redução de despesas; 

XV-Reduzir despesas com festas e eventos culturais, esportivos e de caráter recreativo. 

 XVI-Reduzir a contratação de novas despesas, atendendo a limitação de empenho para 

o restante do exercício 2019. 

Nestas condições, esta Controladoria tem a honra de submeter à elevada 

apreciação de Vossa Excelência às sugestões acima, que poderá estabelecer em forma 

de Decreto, caso mereça aprovação.   

Sem mais para o momento, e certo da boa acolhida à informação 

apresentada, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos que fizer 

necessário. Na oportunidade reitero, protestos de consideração e apreço.  

 

Atenciosamente, 

 

Aday Juneo Mendonça 

 Departamento de Controle Interno 

 

 

 


