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RECOMENDAÇÃO Nº 19 DE 19 DE OUTUBRO 2020. 

 

 

Excelentíssimos Senhores 

Nilson Cardoso de Souza – Prefeito Municipal 

Osmar Berton – Secretário de Administração de Finanças  

 

ASSUNTO: REALIZAÇÃO  DE DESPESA NO ENCERRAMENTO DE MANDATO 

 

Ao Senhores, 

Cumprimentando-os, a esta Controladoria Geral, diante do encargo público de 

realizar o controle interno no Poder Executivo, apresenta as considerações seguintes, para ao 

final recomendar o que segue: 

 

CONSIDERANDO as competências atribuídas à Controladoria Geral do Município 

pela Lei Complementar nº 007, de 03 de dezembro de 2019 no art. 7º, abaixo transcrito: 

Art. 7º São atribuição dos Órgãos Controle Interno, contribuir para o 

aprimoramento da gestão pública, orientando os responsáveis quanto á 

arrecadação e aplicação dos recursos públicos com observância dos 

princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. 

 

Considerando a Lei nº 4320, 1964, que impede que, no último mês da gestão política, 

empenhe o Prefeito mais do que o duodécimo da despesa prevista. 

Art.59: § 1º - Ressalvado o disposto no art. 67 da Constituição Federal, é 

vedado aos Municípios empenhar, no último mês de mandato do Prefeito, mais do 

que o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente”. 

          

  Considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo nº 42, que o proíbe o 

gestor contrair nos últimos oito meses de mandato, despesas que não a qual não haja 

disponibilidade financeira para sua cobertura. 

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. 
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 Considerando que dentre as funções do Controlador Interno Municipal, está a tarefa 

de realizar acompanhamento, da execução da despesa municipal, recomenda-se ao prefeito 

municipal o seguinte: 

• Realizar contenção de despesa, priorizando os serviços essenciais, de maneira 

que seja possível salvaguardar a solvência financeira do município, mantendo 

o equilíbrio das contas garantido disponibilidade de caixa que seja suficiente 

para cobertura das despesas no exercício e ainda para aquelas que contraídas 

dentro do mandato que tenham a sua liquidação e pagamento planejadas no 

próximo exercício, como exemplo de obras, aquisições de equipamentos e 

prestações de serviços. 

• Organizar o pagamento do 13ª Salário dos servidores, para que o mesmo seja 

realizado em duas parcelas, conforme legislação vigente, uma em novembro e 

outra em dezembro. Como nos exercícios anteriores houve a prática de 

pagamento em parcela única, no mês de dezembro, nesse ano recomenda-se 

que isso não seja feito e que haja o cumprimento da legislação. 

• Planejar as despesas que irão ocorrer no mês de Dezembro de 2020, para que o 

valor não ultrapasse a média do montante empenhado nos últimos três anos, no 

mês de Dezembro, conforme tabela abaixo: 

• Competência • Valor Empenhado 

• Dezembro de 2017 • R$ 4.767.515,51 

• Dezembro de 2018 • R$ 3.977.983,46 

• Dezembro de 2019 • R$ 4.021.480,83 

• Médias dos últimos três anos • R$ 4.255.659,33 

• De acordo com a Lei nº 4320 de 1964, o valor a ser empenhado no ano de 

2020, para a competência de Dezembro, não deverá ultrapassar o montante de 

quatro milhões duzentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e nove 

reais e trinta e três centavos. 

• Realizar o empenho de todas as obras no seu valor global, conforme estipulado 

em contrato, ainda que tenham a sua conclusão em exercícios seguintes.  
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do déficit atuarial, no exercício de 2020. 

• Analisar os registros de despesa em contas a pagar, tanto no exercício com em 

anos anteriores, realizando o pagamento em ordem cronológica, dos mais 

antigos para os mais novos. 

• Zelar para que todas as despesas contraídas respeitem a ordem correta de 

registro, sendo devidamente solicitadas, empenhadas, liquidadas e pagas em 

tempo hábil, respeitando a cronologia pertinente a cada fase da despesa, 

atentando sempre para que todas as obrigações contratadas pelo município 

sejam devidamente registradas pelo serviço contábil. Sobre nenhuma hipótese 

deverá haver despesa sem o devido empenho, pois além de crime, tal prática 

pode acarretar prejuízos enormes ao controle das finanças do município. 

 

2. CONCLUSÃO 

        Diante dos apontamentos levantados, recomendo a gestor que se atente ao conteúdo 

desse documento, que visa unicamente contribuir para boa gestão dos recursos públicos e 

evitar a ocorrência de irregularidades, que possam além de prejudicar o município, trazer 

enormes problemas ao gestor, como a reprovação de suas contas e pagamento de multas 

administrativas. 

 

Mariluz, 19 de Outubro de 2020. 

 

 

 

Adm. Júnior César de Oliveira 

Controlador Interno 

CRA/PR 20305.13 

 

 

Beatriz Aparecida de Oliveira 

Contadora Municipal 

CRC/PR 046778/O-9 
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