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Boa Esperança/ES, 06 de janeiro de 2017. 

 

MEM. CGM/PMBE № 001/2017 

 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

1. Assunto: Recomendações – Despesa com Pessoal 

 

 

2. CONSIDERANDO todo o disposto na Lei Municipal nº 1.467/2012, que “Dispõe 

sobre o Sistema de Controle Interno no Município de Boa Esperança/ES no âmbito 

dos Poderes Executivo e Legislativo, incluindo as Administrações Direta e Indireta, 

de forma integrada e dá outras providências”. 

 

3. Tendo em vista o cunho orientativo da Controladoria-Geral do Município, e 

fundamentados pelo caput do art. 169 da Constituição Federal e art. 59, caput da Lei 

Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) elaboramos a 

presente orientação, que trata das vedações legais decorrentes do atingimento do 

limite prudencial de gasto com pessoal, bem como possíveis medidas para fazer 

frente ao problema. 

 

4. A LRF tem como pressuposto fundamental a ação planejada e transparente, de 

modo a garantir uma gestão fiscal responsável. E nesse contexto de ações 

planejadas e transparentes, visando à prevenção de riscos que possam vir a 

comprometer a boa gestão da coisa pública, o acompanhamento e controle do limite 

de gastos com pessoal é fundamental. 

 

5. Passemos às disposições legais relativas ao gasto com pessoal. A despesa total 

com pessoal é definida no artigo 18 da Lei Complementar 101/2000: 

 
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com 

pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os 

pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, 

militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como 

vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens 

pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições 

recolhidas pelo ente às entidades de previdência. 
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§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras 

Despesas de Pessoal". 

§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em 

referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de 

competência. 

 

6. O artigo 19 da mesma Lei Complementar estabelece o limite de despesa com 

pessoal: 
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total 

com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não 

poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 

... 

III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 

 

7. Já o artigo 20 da LRF trata da repartição do limite global referido no artigo 19 

entre os Poderes Legislativo e Executivo: 

 
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes 

percentuais: 

(...) 

III - na esfera municipal: 

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, 

quando houver; 

b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo. 

 

8. Todavia, se a despesa com pessoal exceder a 95% desse limite, ou seja, se 

exceder 51,3% no caso do Poder Executivo Municipal, a LRF prevê consequências. 

 

9. Vejamos também o que versa a Constituição Federal acerca do assunto: 

 
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei 

complementar. 

(...) 

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o 

prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências: 

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e 

funções de confiança; 

II - exoneração dos servidores não estáveis. 

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes 

para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste 

artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado 

de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade 

administrativa objeto da redução de pessoal. 
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§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a 

indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. 

§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado 

extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou 

assemelhadas pelo prazo de quatro anos. 

 

10. Portanto, passam a serem aplicadas ao Município as VEDAÇÕES previstas no 

parágrafo único do art. 22 da LRF: 
 

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será 

realizada ao final de cada quadrimestre. 

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco 

por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver 

incorrido no excesso: 

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a 

qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou 

contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; 

II - criação de cargo, emprego ou função; 

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer 

título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de 

servidores das áreas de educação, saúde e segurança; 

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 

da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 

 

11. Ocorre que, além de pôr em prática as vedações referidas, é necessário também 

adotar medidas para redução do gasto com pessoal e aumento da receita corrente 

líquida, a fim de reduzir o percentual de gasto alcançado. Afinal, é necessário folga 

no limite de gasto com pessoal para possibilitar novas admissões, pois a demanda 

de pessoal em um Município em desenvolvimento é crescente. Em especial as áreas 

de educação e saúde, que são necessidades prementes da população e estão 

sempre demandando pessoal. A exemplo vê-se a ampliação de escolas municipais, 

construção de creches e a construção de um novo Pronto Atendimento no Município. 

É preciso que desde já haja um planejamento, a fim de que quando essas obras 

ficarem prontas, haja possibilidade de contratação do pessoal necessário para seu 

funcionamento. 

 

12. Lembramos o que dispõe o art. 1º, XIII, do Decreto-Lei nº 201/67, que dispõe 

sobre a responsabilidade dos Prefeitos: 

 

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao 

julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara 

dos Vereadores: 

(...) 

XIII - Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei; 

(...) 
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§ 1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, 

com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, 

de três meses a três anos. 

§ 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo, acarreta 

a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo 

ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano 

causado ao patrimônio público ou particular. 

 

13. Quanto a possíveis ações que possam ser tomadas para reconduzir o gasto com 

pessoal para abaixo do limite prudencial, passamos a discorrer. 

 

13.1. São medidas passíveis de serem adotadas: 

1) Redução das despesas com cargos em comissão e funções de 

confiança: caberia analisar a real necessidade de cada cargo comissionado, 

bem como das funções de confiança, a fim de eliminar excedentes e assim 

reduzir os gastos com pessoal; 

2) Verificar se no Município há salários de servidores que superem o 

subsídio do Prefeito, para o fim de serem reduzidos, a fim dar cumprimento 

ao artigo 37, XI, da CF e, por consequência, reduzir os gastos com pessoal; 

3) Reforma administrativa: pode também possibilitar a redução de gastos com 

pessoal uma reforma administrativa, que, aliás, já estaria sendo preparada 

pela Administração, sendo que é necessário atender o contido nos incisos I, II 

e III do parágrafo único do art. 22 da LRF; 

4) Aumento da arrecadação de receitas próprias: o Acórdão do TCE/MT a 

seguir citado, que é para o caso de a despesa com pessoal ultrapassar o 

limite de 54%, trata do assunto: 
 

Acórdão nº 727/2005 (DOE 09/06/2005). Despesa. Limite. Despesa com pessoal. 

Adequação ao limite. Adoção das medidas cabíveis. Caso a despesa total com pessoal do 

Poder ou órgão ultrapasse os limites definidos no artigo 20 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, o percentual excedente deverá ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sem 

prejuízo das medidas previstas no artigo 22. Pelo menos um terço do excedente deverá ser 

eliminado já no primeiro quadrimestre seguinte, adotando-se, também, as providências 

previstas nos §§ 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Outras medidas poderão ser 

adotadas visando o ajuste da despesa total com pessoal, dentre as quais, aumento da 

arrecadação de receitas próprias. 

 

14. Esse é um momento para se somar esforços, a fim de reconduzir a despesa com 

pessoal para abaixo do limite prudencial, possibilitando viabilizar futuras 

contratações necessárias ao interesse público, mormente nas áreas de saúde e 

educação, cumprindo-se a Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrando o 

compromisso da Administração com os interesses maiores do Município. Defende-se 

a necessidade de adotar medidas concretas o mais urgente possível, para que o 
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resultado já seja apreciado na apuração do gasto com pessoal do próximo 

quadrimestre. É o que temos a orientar no momento. 

 

15. Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

CLEUTON LADISLAU 

Controlador-Geral do Município – Mat. 223.733 

 


