
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO – ES
DD. Luiz Carlos Piassi

Senhor Prefeito:

Considerando que o indice com gasto com pessoal ultrapassou 54% da RCL e de
acordo com o Art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, se a despesa com pessoal
em relação à  RCL ultrapassar 95% de cada um desses limites,  ao respectivo
poder ou órgão é vetado: 

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. 

Considerando que o descumprimento do limite prudencial indica uma situação irregular
e pode dar lugar às sanções junto ao TCES e Ministério Publico do Estado do Espirito
Santo;

Considerando  a  existência  de Comissões  formadas  no  exercício  de 2016  em que
alguns membros tiveram exonerações de cargos e provocando assim, alteração do
quadro e consequente necessidade de substituições;

Notificamos a V. Exª que adote as seguintes providências:

1 – Revogação do Decreto nº 15.490 de 30 de Dezembro de 2016 que regulamenta
produtividade  e  metas  para  Pessoal  do  Quadro  do  Núcleo  de  Atendimento  ao
Contribuinte – NAC, face ao mesmo ser editado e promulgado em período eleitoral e
com gasto eleitoral acima do limite prudencial;

2  –  Reanálise  do  Decreto  nº  15.494/2016 que  convoca  candidatos  aprovados em



concurso público por força de acordo judicial firmado entre Município e Sindicato dos
Servidores Públicos de Castelo, justificando o pedido face a necessidade de ajuste da
folha de pagamento na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

3 – Nomeação da Comissão do Portal de Transparência anteriormente presidida pelo
Sr.  Alessandro  Andreon  destacando  que  a  referida  Comissão  tem  que  executar
trabalhos exigidos em Termo de Ajustamento de Conduta assinado junto ao Ministério
Público  Federal  cujo  prazo  final  para  execução  encontra-se  preste  a  terminar.  A
inexecução  total  ou  parcial  do  TAC  implicará  em  sérias  sanções  contra  a
Administração Pública Municipal, inclusive multa diária;

4 – Caso entenda necessário, nomear nova Comissão de Avaliação de Regularidade
da  Situação  Funcional  nomeada  na  forma  exigida  no  Termo  de  Ajustamento  de
Conduta firmado entre o Município de Castelo e o Ministério Público Estadual;

5 – Nomeação de nova Comissão de Seleção, se também o desejar, para atuar no
Chamamento  Público  da  Prefeitura  Municipal  de  Castelo,  destacando  que  a  atual
Comissão é composta de servidores efetivos, técnicos e de grande conhecimento para
a área que foram designados sendo ainda, essa Comissão de relevante importância
para  o  acompanhamento  e  implementação da Ler  Federal  nº  13.019/2014 e  suas
alterações;

6  –  Reavaliação  da  atual  distribuição  de  Funções  Gratificadas  de  forma  a  coibir
acúmulos e pagamentos indevidos;

7 – Promoção de ações para que os gastos com pessoal sejam eliminados nos dois
quadrimestres  seguintes,  sendo  pelo  menos  um terço  no  primeiro.  Para  tanto,
poderão ser reduzidas despesas com cargos em comissão e funções de confiança ou
exonerados servidores não estáveis, entre outras medidas;

Destacamos que se o percentual excedente não for eliminado no prazo estabelecido, e
enquanto  perdurar  o  excesso,  o  Município  não  poderá  receber  transferências
voluntárias,  obter  garantia  de  outra  unidade  da Federação,  contratar  operação  de
crédito (exceto para refinanciar dívida mobiliária ou reduzir despesas com pessoal).

Por  fim,  sugerimos  as  medidas  expostas  para  que  haja  reequilíbrio  das  contas
públicas, reorganização do quadro de Comissões de forma a atender aos anseios na
nova administração que se inicia e para resguardar V. Exª. contra possíveis sanções
junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Sem mais para o momento, cordiais saudações.

Castelo, ES, 04 de Janeiro de 2017.

RONILSON OLIVEIRA
Auditor Público Interno


