
Prefeitura Municipal de Brejetuba 
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO  

 

 

OFÍCIO UCCI PMB Nº 523/2020 

 

Brejetuba-ES, 03 de agosto de 2020.  

Ao: Prefeito Municipal 

Sr. João do Carmo Dias 

 

Prezados,  

A Unidade Central de Controle Interno, imbuída em suas atribuições de fiscalização e 

acompanhamento, vem pelo presente encaminhar RECOMENDAÇÃO 001/2020 do Ministério 

Público de Contas do Estado do Espírito Santo – MPEES, que dispõe sobre a adoção de medidas, 

não exclusiva e taxativamente, para o contingenciamento das despesas enquanto vigorar o 

estado de calamidade pública.  

Resumindo, sugerindo redução de gastos, em: 

 - Participação de servidores em cursos e pagamentos de diárias (exceto referente ao COVID-

19).  

- Publicidade institucional. (exceto ações relacionadas à COVID-19). 

 - Celebração de novos contratos de Locação de imóveis. - Eventos que envolvam locação de 

espaço, iluminação, sonorização, coffe break, palcos etc.  

- Aquisição ou locação de veículos (contém exceções). - Medidas administrativas para otimizar 

o uso dos veículos oficiais.  

- Celebração ou prorrogação de convênios, termos de cooperação técnica ou patrocínios. - Linha 

telefônica móvel com ônus para o município. 

 - Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. - Suspensão 

imediata dos contratos vigentes não essenciais.  

- Renegociação dos contratos de locação de imóveis. - Renegociação dos contratos de locação 

de veículos.  

- Vedação à concessão de horas extras (exceto em serviços essenciais de Saúde, Segurança, etc.) 

 - Reavaliação de todas as licitações em curso. - Revisão e redução de despesas custeadas com 

cotas de verba de gabinete. 

 - Suspensão da abertura e realização de concurso público (Já realizada prorrogação através do 

Dec. XX) 

 - Suspensão da criação de cargos, empregos ou funções. - Suspensão das reestruturações de 

órgãos e entidades.  
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- Suspensão da criação de gratificações e adicionais. - Suspensão da criação e implantação de 

Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração.  

- Suspensão da concessão de licença-prêmio e de licença de interesse particulares. 

 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.  

 

RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA 

Controlador Geral 

 

CRISTIANO VIEIRA PETRONETO 

Auditor Público Interno 
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OFÍCIO UCCI PMB Nº 523-A/2020 

 

Brejetuba-ES, 03 de agosto de 2020.  

Ao: Secretário de Administração e Finanças 

Sr. Alessandro José Côco 

 

Prezados,  

A Unidade Central de Controle Interno, imbuída em suas atribuições de fiscalização e 

acompanhamento, vem pelo presente encaminhar RECOMENDAÇÃO 001/2020 do Ministério 

Público de Contas do Estado do Espírito Santo – MPEES, que dispõe sobre a adoção de medidas, 

não exclusiva e taxativamente, para o contingenciamento das despesas enquanto vigorar o 

estado de calamidade pública.  

Resumindo, sugerindo redução de gastos, em: 

 - Participação de servidores em cursos e pagamentos de diárias (exceto referente ao COVID-

19).  

- Publicidade institucional. (exceto ações relacionadas à COVID-19). 

 - Celebração de novos contratos de Locação de imóveis. - Eventos que envolvam locação de 

espaço, iluminação, sonorização, coffe break, palcos etc.  

- Aquisição ou locação de veículos (contém exceções). - Medidas administrativas para otimizar 

o uso dos veículos oficiais.  

- Celebração ou prorrogação de convênios, termos de cooperação técnica ou patrocínios. - Linha 

telefônica móvel com ônus para o município. 

 - Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. - Suspensão 

imediata dos contratos vigentes não essenciais.  

- Renegociação dos contratos de locação de imóveis. - Renegociação dos contratos de locação 

de veículos.  

- Vedação à concessão de horas extras (exceto em serviços essenciais de Saúde, Segurança, etc.) 

 - Reavaliação de todas as licitações em curso. - Revisão e redução de despesas custeadas com 

cotas de verba de gabinete. 

 - Suspensão da abertura e realização de concurso público (Já realizada prorrogação através do 

Dec. XX) 

 - Suspensão da criação de cargos, empregos ou funções. - Suspensão das reestruturações de 

órgãos e entidades.  
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- Suspensão da criação de gratificações e adicionais. - Suspensão da criação e implantação de 

Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração.  

- Suspensão da concessão de licença-prêmio e de licença de interesse particulares. 

 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.  

 

RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA 

Controlador Geral 

 

CRISTIANO VIEIRA PETRONETO 

Auditor Público Interno 

 

 


