
 

 

 
 
 
RECOMENDAÇÃO Nº 002/2017 

 
 
 
Ao:  EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL 
 SENHOR EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
  
Assunto: Gastos com pessoal – entre o Limite de Alerta e o Limite Prudencial (48,60 a 
51,30%) – vedações legais decorrentes e possíveis atitudes para o problema. 
 

 

Tendo em vista o cunho orientativo da UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO, 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 e as possíveis medidas para fazer frente ao problema. 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal – 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. 

 

Preliminarmente cabe destacar que Unidade Central de Controle Interno, juntamente 

com o Setor de Contabilidade, por meio de projeções de gasto com pessoal, já vem 

alertando verbalmente o Chefe do Poder Executivo Municipal no decorrer deste 

exercício sobre a possibilidade de atingimento do limite e a necessidade de prudência e 

ação preventiva. 

 

Passemos às disposições legais relativas ao gasto com pessoal. 

A despesa 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. 
 
§ 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. 

 

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

(grifo nosso): 

 
Art. 19. Para 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).  

 

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 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% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo. (grifo nosso) 
 

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

51,30% no caso do Poder Executivo Municipal a LRF prevê consequências. 

 

O Demonstrativo das Despesas com Pessoal, levando em consideração maio/2016 e os 

11 meses anteriores, demonstram que o gasto com pessoal do Poder Executivo 

Municipal chegou a 49,48 % da Receita Corrente Líquida, ou seja, está dentro do limite 

de alerta e bem próximo ao limite prudencial. Considerando o reflexo da crise 



 

 

nacional, redução no repasse de recursos da União e Estado e retração da receita 

própria, é notória a queda na arrecadação do Município. 

As providências tomadas pela Administração referente à economia com o gasto de 

Pessoal foram mínimas em relação à queda da Receita. 

 

Diante de todo o exposto, a Unidade Central de Controle Interno RESOLVE 

RECOMENDAR, que sejam aplicadas ao Município as VEDAÇÕES previstas no 

parágrafo único do art. 22 da LRF, quando atingido o percentual de limite prudencial: 

 

Art. 22. ... 
Parágrafo Único. Se a despesa total com pessoal exceder 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. (grifo nosso) 

 

Como o inciso V do artigo citado reporta-se a “situações previstas na lei de diretrizes 

orçamentárias”, transcrevemos o art. 39 da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO do 

Município de Ibiraçu para o exercício de 2016 (Lei Municipal nº 3698/2015): 

 

Art. 39. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, 
devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração 
Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, 
quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido 
no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, inciso V da LRF). 

 

Ou seja, se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite da RCL (51,30% - 

limite prudencial), a LDO veda a contratação de horas extras. Sendo vedada a 



 

 

contratação de horas extras, deverá a Administração adotar medidas URGENTES para o 

cumprimento dessa vedação, sob pena de responsabilidade. 

 

Ocorre que, além de por em prática as vedações referidas na LRF, é necessário também 

adotar medidas de redução do gasto com pessoal, conforme previsto no art. 40 da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias - Lei nº 3698/2015, para o exercício 2016: 

 

Art. 40. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as 
despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na 
Legislação em vigor: 
I – eliminação de vantagens concedidas a servidores; 
II – eliminação das despesas com horas-extras; 
III – exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão; 
IV – dispensa de servidores admitidos em caráter temporário. 

 

Quanto a possíveis ações que possam ser tomadas para reconduzir o gasto com pessoal, 

observadas as vedações dispostas na LRF, e assim, não atingir o limite máximo, 

passamos a discorrer. 

 

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. Exoneração de servidores não estáveis. 
 

3. Medidas para aumento da arrecadação de receitas próprias.  
 

Esse é o momento para se somar esforços, a fim de reconduzir a despesa com pessoal 

para que não atinja o limite máximo, 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. 

 

Assim sendo, defende-se a necessidade de adotar medidas concretas o mais urgente 

possível para que o resultado já seja apreciado na apuração do gasto com pessoal do 



 

 

próximo quadrimestre, e ainda que seja dado ciência das providências tomadas, 

alertando que a ciência do teor deste documento afasta alegação de desconhecimento. 

 

É o que temos a orientar. 

 

Ibiraçu (ES), 26 de maio de 2017. 

 

 

 

HELEN CRISTINA GRIPPA 
Controlador Geral 

 
 

 
 


