
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 de qualquer Lei, Decreto ou ato que implique em criação de cargos,
concessão de vantagens e aumentos que impliquem no aumento de despesa com
pessoal;

2 – Revogação de qualquer ato de nomeação que dê provimento a cargo público,
admissão  ou  contratação  de  pessoal  a  qualquer  título,  ressalvada  aqueles
cargos destinados a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de
servidores das áreas de educação e da saúde; 

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



4  –  Confecção  de  atos  de  aposentadoria  a  servidores  que  embora  aposentados,
continuam  laborando  junto  ao  quadro  de  servidores  municipais  recebendo
simultaneamente dos cofres municipais e do INSS, estando em desconformidade com
a  Lei  nº  1.440/92  (Artigo  nº  51,  IV  que  regra  sobre  a  vacância  do  cargo  por
aposentadoria);

5 – Promoção de ações para que os gastos com pessoal sejam eliminados nos dois
quadrimestres  seguintes,  sendo  pelo  menos  um terço  no  primeiro.  Para  tanto,
sugerimos e apontamos algumas das metidas passiveis de adoção:

a)  redução da remuneração dos cargos comissionados e funções de confiança
que poderá chegar a 20% devendo esta ação respeitar os princípios constitucionais,
ser realizada via elaboração de Lei Municipal e de forma temporária, e/ou;

b) Redução da jornada de trabalho. O Art. 23, § 2° da LRF diz que: “é facultada a
redução  da  jornada  de  trabalho  com  adequação  dos  vencimentos  à  nova  carga
horária.” O gestor pode diminuir os gastos com pessoal utilizando está opção. Mas
esta ação não tem aplicabilidade aos funcionários públicos estáveis implicando aqui o
princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Conforme (COSTA apud FERRAZ, 2001,
pag. 211.) relata “... deduzir vencimentos dos servidores públicos como consequência
de  redução  de  jornada,  pois  sendo  mensal  o  sistema  retribuitório  do  trabalho  do
servidor  público,  não há se cogitar  de redução de vencimento  pela  diminuição da
jornada.” A única possibilidade de aplicabilidade desta ação aos servidores estáveis é
na hipótese do pleno acordo por parte dos envolvidos e em caráter temporário. Já os
servidores comissionados podem sofrer está sanção desde que haja criação de lei e
devendo ainda estar em harmonia com os princípios constitucionais, e/ou;

c) extinção  de  cargos  extinção  de  cargo  e  funções,  desde  que,  declarado
desnecessário a administração pública e/ou;

d) Suspensão do pagamento de horas extras e exoneração de cargos comissionados,
tendo a cautela para não prejudicar a prestação dos serviços oferecidos à população,
e/ou;

e) Rescisão de contrato;

f) Exoneração dos servidores não estáveis, sendo esta uma medida extrema já que o
estáveis tem ambaro da Constituição Federal em seu Art.  41, § 1° traz o seguinte
texto: “o servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial
transitada e julgada ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada
ampla defesa.” Como se vê o servidor estável é investido de embasamento legal que
garante o seu pleno emprego. Sendo assim, os gestores devem se ater como medida
de redução de despesa ao desligamento de funcionários comissionados, a diminuição
das gratificações e outras formas que a legislação ampare para reduzir a despesa com
pessoal.  Pois  a  demissão  de  servidores  estatutários  acarreta  várias  complicações
judiciais e ao invés de solucionar um problema estará gerado outro problema.

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 (segue em anexo, tabela das



infrações da LRF e suas respectivas penalidades).

Sem mais para o momento, cordiais saudações.

Castelo, ES, 09 de Março de 2017.

RONILSON OLIVEIRA
Auditor Público Interno



Fonte: Adaptação do quadro de Infrações da Lei  de Responsabilidade Fiscal  e suas penalidades da Secretaria do
Tesouro Nacional - STN

.

Exigências da Lei Complementar n° 101/00 Penalidades

Ultrapassar o limite de Despesa Total com Pessoal em cada período de

apuração (Art. 19 e 20, LRF)

Cassação do mandato (Decreto-Lei nº 201, Art. 4º, inciso

VII).

Expedir  ato  que  provoque  aumento  da  Despesa  com  Pessoal  em

desacordo com a lei (Art. 21, LRF).

Reclusão de um a quatro anos (Lei nº 10.028/2000, Art. 2º)

Expedir ato que provoque aumento da Despesa com Pessoal nos cento
e oitenta dias  anteriores ao final  do mandato  do titular  do respectivo
Poder ou órgão (Art. 21, LRF).

Reclusão de um a quatro anos (Lei nº 10.028/2000, Art. 2º)

Deixar de adotar as medidas previstas na LRF, quando a Despesa Total

com Pessoal do respectivo Poder ou órgão quando exceder a 95% do

limite (Art. 22, LRF).

Reclusão de um a quatro anos (Lei nº 10.028/2000, art. 2º).

Deixar de adotar as medidas previstas na lei, quando a Despesa Total

com Pessoal ultrapassar o Limite Máximo do respectivo Poder ou órgão

(Art. 23, LRF).

Reclusão de um a quatro anos (Lei nº 10.028/2000, Art.

2º).

Manter gastos com inativos e pensionistas acima do limite definido em lei

(Art. 18 a 20, Art. 24 § 2º, Art. 59, § 1º, inciso IV, LRF).

Cassação do mandato (Decreto-Lei nº 201, Art. 4º, inciso

VII).

Não cumprir limite de Despesa Total com Pessoal em até dois anos, caso

o Poder ou órgão tenha estado acima desse limite em 1999 (Art.  70,

LRF).

Cassação do mandato (Decreto-Lei nº 201, Art. 4º, inciso

VII).


