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RECOMENDAÇÃO Nº. 004/UCI/2016 

     
Carlinda - MT, 02 de fevereiro de 2016. 

 
A:  
SRA. CLÁUDIA AVANCI BELIDO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
C/C: PREFEITO MUNICIPAL 
EXMO. SR. GERALDO RIBEIRO DE SOUZA 
 
 
Assunto: Necessidade de criação rubrica orçamentária referente a natureza de despesa 
319004 -  Contratação por tempo determinado na Secretaria Municipal de Administração 
e Finanças e Meio Ambiente. 

 
 
Sra. Secretária, 
 
 Ao cumprimentá-la, venho através deste alertar sobre a necessidade de 

criação da rubrica orçamentária específica - Contratação por tempo determinado 
(319004) na Secretaria Municipal de Administração e Finanças para que sejam 
empenhados – liquidados e pagos corretamente a remuneração do servidor Sr. Eliseu 
Leite da Silva (contador contratado por tempo determinado), haja vista, que em análise 
da Lei Orçamentária de 2015 (Lei Municipal nº. 845/2014) e Lei Orçamentária de 2016 
(Lei Municipal nº. 924/2015) observamos que processo seletivo foi deflagrado sem a 
previsão orçamentária para a contratação por tempo determinado na secretaria citada. 
Assim, consequentemente o servidor vem recebendo sua remuneração através de rubrica 
inadequada até o presente momento. 

Alerto sobre a necessidade de um maior planejamento das ações a serem 
desenvolvidas pelo município, pois tais situações podem ser previstas de forma 
antecipada, sendo portanto, passíveis de apontamentos e multas por parte do Tribunal 
de Contas do Estado. 

Justifico a presente recomendação, pelas atribuições de orientação e vigilância 
do Controle Interno que busca atuar de forma eficiente e em sintonia com o conjunto 
desta Prefeitura, com a rotina de emitir recomendações e apontar falhas. 

Sendo o que nos apresenta no momento, elevo votos de real estima e 
consideração. 

Atenciosamente, 

 
Adm. PAMELA RAFAELA EGER 

                                                Controladora Interna 
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