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Palavra do Presidente

Prezado(a) Gestor(a),

Ao organizarmos os eventos NOVOS GESTORES, motiva-nos 
a certeza de que a maioria dos(as) prefeitos(as) eleitos pela pri-
meira vez desconhecem os desafios que gerir um ente público local 
representam. Não imaginam o quanto de sonhos e esperanças são 
depositados sobre seus ombros e muito menos são capazes de enu-
merar quantas alegrias, mas também frustrações, os encontrarão ao 
final dos mandatos.

É um querer realizar, pontilhado de expectativas positivas, das 
quais muitas serão alcançadas e permitirão que cada um(a) dos(as) 
senhores(as) tenha em suas trajetórias a certeza de ter construído algo 
que a história do seu Município registrará.

Por outro lado, os reveses são inúmeros e, muitas vezes, amar-
gos. E haverá momentos em que nenhum desses ideais que o conduziu 
até o Paço Municipal será suficiente para aplacar a angústia, a des-
crença, a incerteza e o medo.

Em razão disso, a CNM idealizou há dez anos e desde então 
executa os eventos NOVOS GESTORES para uma reunião de traba-
lho de dois dias, na qual  lhe passaremos uma noção da realidade que 
o(a) senhor(a) encontrará.

Juntamente com a orientação precisa de nossa área técnica, será 
entregue a Coletânea – da qual este é o primeiro livro – que trata de 
todas as áreas de atuação obrigatória da administração municipal.

Nossa expectativa é que o(a) senhor(a) distribua estes livros 
entre os seus futuros auxiliares e que leia com muita atenção este 
primeiro, pois, se assim for feito, a margem de erros e os riscos de 
fracasso serão certamente muito menores.



A CNM continuará ao longo de todo o mandato ao seu lado, 
apoiando suas iniciativas, orientando os caminhos a serem seguidos 
e principalmente lutando junto ao Congresso Nacional e ao governo 
federal pela melhoria das relações entre os Entes, por respeito à auto-
nomia dos nossos Municípios e por mais recursos para possibilitar 
melhores condições de vida às nossas populações.

Desejamos de coração que o(a) senhor(a) tenha muito sucesso, 
uma excelente gestão e que, ao final do mandato, o aplauso seja sua 
grande alegria.

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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1. introdUção

Estimado prefeito(a), parabéns!

O povo o(a) escolheu para dirigir os destinos da sua cidade 
pelos próximos quatro anos!

A CNM está muito feliz em contar com sua participação no 
nosso quadro de defensores do municipalismo e de saber que, ao longo 
da próxima legislatura, mais uma força destemida estará somando 
conosco no embate árduo em defesa dos interesses da população que 
está sediada nos Municípios.

Nós estaremos do seu lado e, por isso, tomamos a liberdade de 
alertá-lo para alguns aspectos que não podem ser descuidados.

O Município brasileiro é um ente que integra a Federação por 
força de disposição expressa na Constituição da República e, por essa 
razão, goza de autonomia administrativa, política e financeira, e a 
autoridade máxima neste ente é o(a) prefeito(a) municipal – portanto, 
vislumbre a enorme responsabilidade que recai sobre seus ombros.
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2. o coMeço de tUdo

Passada a festa da eleição e organizados os trâmites da transi-
ção, é necessário organizar a posse.

A posse deverá ocorrer no dia 1o de janeiro do ano seguinte 
ao da eleição e não é possível ajustar outra data, pois esta previsão é 
Constitucional.

A posse ocorre na Câmara Municipal de Vereadores após a 
eleição da mesa diretora e é esta quem preside os atos de posse do(a) 
prefeito(a) e do(a) vice-prefeito(a) eleitos.

Na sede do Poder Executivo, ocorre a transmissão de cargo, e, 
neste momento, o novo prefeito começa a responder pelos negócios 
do Município.

No Município existem apenas dois Poderes, o Legislativo e 
o Executivo; logo, apenas estes dois respondem pelo ente público 
local e não pode ser aceita a interferência de qualquer outro Poder na 
administração do Município. Desse modo, lembre: o Poder Judiciá-
rio é estadual e a atuação deste, bem como a do Ministério Público, 
somente pode ocorrer no estrito cumprimento do que está previsto 
em lei.

TENHA EM MENTE QUE
É dever do mandatário municipal defender a 
autonomia do ente que ele está administrando 
e, para tanto, deve o gestor rejeitar todas as ten-
tativas de diminuir-lhe a autoridade.
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E TENHA CERTEZA: as tentativas de interferir na adminis-
tração, desrespeitando as prerrogativas do Município são muitas e 
começam na União, que cria programas para os Municípios cumpri-
rem, estabelece pisos salariais para os Municípios pagarem e produz 
regras que não levam em conta a autonomia dos Municípios e até 
mesmo dos Estados.

O mesmo procedimento é adotado por muitos governos estadu-
ais principalmente no que se refere à criação de programas.

Os governos estaduais, por sua omissão, impactam os Muni-
cípios, como, por exemplo, no atendimento à segurança pública, 
ao transporte escolar dos alunos da sua rede e em outras práticas 
que indiretamente acabam por impor aos prefeitos a necessidade de 
atender a estas responsabilidades em decorrência dos reclamos da 
comunidade. 

Ocorre que, ao realizar o papel do Estado ou da União, o 
prefeito deixa de atender às obrigações do próprio Município, pois 
certamente o orçamento municipal não comporta sequer o atendi-
mento das muitas obrigações constitucionais do Município.

ANOTE QUE:
Não haverá respaldo legal para o atendimento 
de obrigações solicitadas por outros Poderes 
ou entes, pois não é da competência destes 
imiscuírem-se na administração local.

A obrigação de atender a demandas oriundas do Poder Judiciá-
rio somente torna-se obrigação quando fruto de sentença!

Bilhetinho, telefonema, sugestão de convênio, Termos de Ajus-
tamento de Conduta e outras tantas tentativas de interferência devem 
ser rejeitadas.
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Não tenha receio de dizer NÃO. É melhor do que se comprome-
ter e depois não poder atender ou, se atender, ser condenado por não 
cumprir as obrigações constitucionais de responsabilidade da admi-
nistração local.

Sempre que a administração for instada a cumprir obrigações 
que não fazem parte do rol de competências do ente local, discuta esta 
prática com seus assessores.

Avalie o grau de interesse público
que está em jogo!

Peça ao seu procurador que analise as justificativas que a admi-
nistração teria diante de um tribunal para a despesa que vai realizar.

Não cumpra obrigações dos outros entes!
A Lei de Responsabilidade Fiscal impede esta prática e, para 

admiti-la, impõe regramentos que deverão ser cumpridos.
Se o orçamento estiver atendendo plenamente a todas as 

obrigações do ente local, o gestor pode autorizar o atendimento de 
obrigações dos outros entes, mas, para tanto, é indispensável que haja 
autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamen-
tária Anual; convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua 
legislação e, muito importante: esta ação precisa atender ao interesse 
público!

Jamais assine um Termo de Ajustamento de Conduta, a não 
ser que tenha já previsão orçamentária para cumprir a obrigação.

A ameaça será de interposição de Ação Civil Pública. Deixe 
que a ação tramite. Ao longo desse período, se a obrigação é efetiva-
mente do ente Município, preocupe-se em organizar seu orçamento 
de forma a cumpri-la. Se não for competência do Município, discuta 
e defenda este ponto de vista na ação.
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3. os PrincíPios da 
adMinistração Pública

Todo o gestor de recursos públicos está sujeito ao cumprimento 
de regras inarredáveis que estão citadas ou implícitas no texto cons-
titucional brasileiro.

Há quem pouco se preocupe com esses princípios, mas é exa-
tamente o desatendimento a eles que envolve muitos gestores em 
práticas de crimes de responsabilidade ou de improbidade.

Os princípios que a Constituição cita expressamente são o da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da efi-
ciência e ainda em outras leis figuram princípios como da finalidade, 
da economicidade, da razoabilidade.

Todas as práticas desenvolvidas precisam atender a todos estes 
princípios; não ocorrendo, o gestor permitirá que o controle externo 
aponte a incorreção da ação administrativa.

LEMBRE SEMPRE QUE:
A administração pública pode e deve sempre 
rever seus atos, sempre que constatada alguma 
irregularidade e o descumprimento dos prin-
cípios apontar para irregularidades na prática 
administrativa.

 É em razão do descumprimento de princípios que ocorrem as 
imputações de crimes de responsabilidade, de crimes contra as finan-
ças públicas e de práticas de improbidade administrativa.
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3.1 A Publicidade

Os princípios por si se definem, porém não é demais relembrar 
que nenhuma ação administrativa pode ser sigilosa, a não ser aque-
las que a lei assim determina; portanto, a publicidade de tudo o que a 
administração faz é imprescindível.

Uma lei, por exemplo, somente vigerá a partir da sua publica-
ção.

A administração pública está obrigada por força de lei a dar 
publicidade plena a tudo e a assegurar ao cidadão o direito de obter 
qualquer informação sobre os atos dos governos.

A publicação ocorrerá de acordo com o interesse que o ato 
possa gerar para a comunidade em geral, no quadro-mural da pre-
feitura ou da Câmara Municipal, nas emissoras de rádio locais, em 
jornais locais ou regionais e alguns, obrigatoriamente, em jornais 
de grande circulação, ou no Diário Oficial. Atualmente, já se torna 
impositiva em alguns casos a publicação por meio eletrônico.

Para a publicidade de seus atos, a administração deve contratar 
com órgãos de imprensa, atendendo ao que dispõe a Lei no 8.666/1993 
e é esta uma das poucas situações em que não se admite a inexigibi-
lidade de licitação (art. 25, II, Lei no 8.666/1993).

Os documentos de comunicação interna e externa devem 
ser sempre publicados no quadro-mural do edifício-sede do Poder, 
neles sendo registrada a data da sua publicação por servidor para 
tal designado e deverão permanecer expostos, para conhecimento da 
população, pelo prazo estabelecido na legislação do Município.

Dos atos publicados na imprensa, devem ser guardados os com-
provantes da publicação, quais sejam: a ordem de publicação, a nota 
do valor pago para tal e um exemplar da publicação com a identifica-
ção do veículo e a data da sua circulação.
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3.2 A Moralidade

A moralidade obedece aos ditames legais e aos costumes refe-
rendados pelo uso na sociedade.

Não é moral o favorecimento a qualquer pessoa ou empresa ou 
entidade pela administração pública.

É em razão disso que os governos não podem comprar produtos 
de quem bem entendem, não podem contratar quem os governantes 
escolhem e não podem proteger familiares ou amigos.

Um dos fundamentos impeditivos do nepotismo está presente 
no princípio da moralidade, como também as obrigações e os cuida-
dos com a destinação de bens e recursos públicos.

3.3 A Legalidade

A legalidade para o gestor público tem nuances diferenciadas 
do que se apresenta para o cidadão em geral, pois, enquanto no dia 
a dia nos é dado o direito de “interpretar” o que a lei quis dizer ou o 
que pretendeu o legislador ao elaborar a norma, para a administração 
pública a lei é quase que literal, é expressa.

Ao administrador público somente é permitido realizar o que 
expressamente a lei autoriza.

PORTANTO: faça apenas aquilo que existe lei autorizando 
ou determinando. Quando um assessor lhe disser que uma prática 
é resultado da dedução do que o acórdão X expressou, negue-se a 
autorizar a prática. Se houver necessidade de fazer algo que não está 
previsto legalmente, faça-se antes a Lei.

Quando falamos em Lei, estamos referindo principalmente à 
lei municipal. A Constituição conferiu ao Município a competência 
para legislar sobre “assuntos de interesse local”, logo apenas as leis 
nacionais (aquelas que referem no artigo primeiro o alcance a todos 
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os entes) é que terão suas normas respeitadas sem a necessidade de 
edição de lei municipal.

O prefeito tem todo o direito de propor ao Poder Legislativo 
projetos de lei que possibilitem a plena governabilidade e que aten-
dam ao interesse local.

Ao gestor público somente é permitido 
fazer aquilo que seja expressamente 
autorizado por lei.
Enquanto na iniciativa privada é per-
mitido fazer o que a lei não veda, na 
administração pública somente é pos-
sível fazer o que a lei expressamente 
autoriza.

Por isso, sempre que algum ato administrativo tenha de ser expe-
dido, é importante verificar se a lei municipal o autoriza.

3.4 A Impessoalidade

O princípio da impessoalidade é o que impede o direciona-
mento, o favorecimento ou a perseguição de alguém por meio de atos 
administrativos ou de legislações elaboradas com uma finalidade não 
muito republicana.

A administração não pode, jamais, desenvolver práticas que 
tenham como objetivo atingir positiva ou negativamente um grupo 
ou alguém. A ação administrativa é sempre única e igual para todos.

É o princípio da impessoalidade, por exemplo, que impõe ao 
gestor muito cuidado com as isenções de tributos, com as renúncias 
de receitas, com o cumprimento da carga horária dos servidores, com 
o oferecimento de planos de saúde para os servidores municipais, com 
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privilégios a determinados grupos e principalmente com a nomeação 
de parentes para o exercício de funções bem remuneradas na admi-
nistração.

3.5 A Eficiência

A eficiência é a medida da relação entre os recursos efetiva-
mente utilizados para a realização de uma meta, frente a padrões 
estabelecidos. Corresponde à capacidade de utilização dos recursos 
de que o órgão ou entidade dispõe para realizar o conjunto de ações e 
operações que visam a atingir o propósito da ação previamente pro-
gramada. 

Ao introduzir o princípio da eficiência entre os da administra-
ção pública, o legislador quis que, além de a administração obrigar-se 
a atuar com moralidade, ser impessoal e agir de acordo com a lei e 
dar publicidade de todos os seus atos, buscasse, também, resultados. 
Ou seja, os recursos públicos precisam ser trabalhados visando ao 
alcance de objetivos específicos.

Consequentemente, ao desenvolver um programa de melhoria 
de qualidade de vida para um grupo de cidadãos previamente esco-
lhidos, a administração deverá preocupar-se com que os recursos do 
projeto sejam aplicados na forma da lei, que os bens adquiridos sejam 
efetivamente distribuídos entre os escolhidos, que os treinamentos 
programados tenham sido efetivamente realizados, mas deve, funda-
mentalmente, preocupar-se em avaliar se a vida daquele contingente 
populacional efetivamente melhorou e quantificar estes índices de 
progresso para, somente então, poder afirmar se o programa foi ou 
não eficiente.
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ESTEJA ATENTO:
O atendimento dos princípios funda-
mentais da administração pública é com 
certeza o primeiro item a pontuar positi-
vamente o sucesso da sua administração.

 
CONSIDERE, AINDA, a economicidade que expressa a varia-

ção positiva da relação custo/benefício, na qual se busca a otimização 
dos resultados na escolha dos menores custos em relação aos maiores 
benefícios. 

O atendimento deste princípio revela a atenção da gestão com 
o bom uso qualitativo dos recursos financeiros, normalmente não 
muito abundantes, considerando a adequação da proposta orçamen-
tária com as metas a serem atingidas, a coerência com os preços de 
mercado, a compatibilidade com o desenvolvimento de fontes alter-
nativas de receita e a busca por menores custos por produto gerado.

A eficácia permite a verificação do nível de cumprimento das 
metas fixadas para uma determinada ação, em um determinado perí-
odo.

3.6 A Finalidade

O princípio da finalidade corresponde à medida do nível de 
interesse da ação desenvolvida, visando ao alcance das expectativas 
daqueles a quem a ação é destinada, além de obrigatoriamente iden-
tificar se esta finalidade é realmente pública, pois o recurso público 
deve sempre atender ao máximo de necessidades e de contribuintes. 
Leve-se em conta que esta finalidade pode beneficiar direta ou indire-
tamente um maior número de contribuintes ou a toda a comunidade.
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4. a transição

Após a festa da vitória e dos agradecimentos aos eleitores, é 
necessário preocupar-se com os atos de transição do governo.

Recomendam as boas práticas que um contato seja feito pelo 
prefeito eleito ao prefeito em exercício, pois, a partir da eleição, mui-
tas ações deverão ser desenvolvidas de acordo entre os dois grupos 
administrativos.

O primeiro passo é designar alguém que irá compor o secreta-
riado para dirigir a equipe de transição. Nossa recomendação é que 
a opção seja pelo futuro secretário de administração ou pelo futuro 
secretário da fazenda ou, ainda, se assim entender, pelos dois.

O futuro secretário de administração deverá tratar dos atos 
de transmissão do cargo e deverá conhecer a realidade dos recursos 
humanos do Ente Público, bem como preocupar-se em estabelecer 
relações cordiais com a Câmara, a mesa diretora que está encerrando 
o mandato e os vereadores que comporão a nova Câmara. Também 
precisará conhecer a legislação do Município, principalmente as nor-
mas que precisarão ser executadas de imediato.

O secretário da fazenda terá de conhecer o Plano Plurianual – 
PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária 
Anual – LOA para orientar os primeiros passos da nova adminis-
tração. Deverá inteirar-se das obrigações a serem cumpridas nos 
primeiros dias do ano e principalmente das eventuais pendências a 
serem resolvidas de imediato.

Não esqueça que neste primeiro ano da gestão o prefeito traba-
lhará com o PPA, a LDO e a LOA elaborados pela administração que 
está encerrando o mandato. Como estamos enfrentando uma séria 
crise financeira com decréscimo sucessivo e constante do Fundo de 
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Participação dos Municípios – FPM e da atividade econômica em 
geral, convém inteirar-se de eventuais pendências que terão de ser 
cumpridas e que são obrigações do ente e não do gestor.

Somente durante o ano de 2013 é que vai ser possível elaborar 
o Plano Plurianual de acordo com seu programa de governo para 
viger a contar de janeiro de 2014.

Se for necessário executar alguma ação que não esteja prevista 
nos três instrumentos de planejamento citados, isto obrigatoriamente 
terá de ser precedido de lei que os modi-
fique e contemple a nova atividade.

O novo prefeito deverá obter da 
administração em exercício informações 
sobre:

•	 Demonstrativo das dívidas do 
Município, por qualquer forma assumidas, constando do 
elenco de dados o seguinte: restos a pagar, serviços da dívida 
a pagar, depósitos, débitos de tesouraria e dívida fundada 
interna, tudo com os indicativos de nome do credor, natu-
reza da dívida, data do vencimento e respectivos valores;

•	 Demonstrativo dos créditos do Município, constando: natu-
reza, nome do devedor, data do vencimento e valor;

•	 Relação de todos os convênios firmados e em andamento, 
constando: órgão concessor, objeto e valores individualiza-
dos, quanto já foi recebido, quanto já foi executado e do que 
foi prestado contas e cópias destas;

•	 Relação de contratos e termos aditivos dentro dos prazos de 
vigência respectivos com: nome do contratado, objeto, valor, 
forma de pagamento e prazos de vigência, inicial e final;

•	 Relação do patrimônio, elaborada com os seguintes dados: 
para os bens móveis – descrição do bem, número do regis-
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tro patrimonial ou similar, quantidade, localização e valores 
unitário e total; para os bens imóveis – descrição do bem, 
documento de propriedade, localização e valor atualizado;

•	 Relação dos materiais existentes no almoxarifado, com as 
seguintes informações: descrição dos materiais, unidades 
respectivas, quantidade em estoque e valores unitário e total;

•	 Inventário dos bens patrimoniais;
•	 Relação dos créditos não tributários;
•	 Relação de fundos especiais;
•	 Demonstrativo analítico da dívida ativa;
•	 Relação de dívidas;
•	 Demonstrativo da aplicação de recursos oriundos da venda 

de ativos;
•	 Demonstrativo das despesas assumidas nos dois últimos 

quadrimestres do mandato;
•	 Quadro de cargos em comissão e funções gratificadas;
•	 Quadro de cargos de provimento efetivo;
•	 Listagem de contratados por prazo determinado;
•	 Relação dos servidores cedidos;
•	 Demonstrativo da situação das folhas de pagamento;
•	 Demonstrativo do recolhimento de encargos sociais e 

demais obrigações patronais;
•	 Demonstrativo do sistema de atendimento à saúde dos ser-

vidores (se for o caso), da compensação previdenciária com 
o RPPS e com o RGPS e fundos próprios de outros entes;

•	 Demonstrativo do porcentual da receita corrente líquida 
absorvido pela folha de pagamento;

•	 Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;
•	 Legislação do Regime Próprio de Previdência e listagens da 

sua organização administrativa, se for o caso;
•	 Planos de Carreira dos Servidores;
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•	 Lei Orgânica Municipal;
•	 Regimento Interno da Câmara de Vereadores;
•	 Lei da Estrutura Administrativa e Regimento Interno do 

Poder Executivo Municipal;
•	 Lei de Parcelamento do Solo Urbano;
•	 Códigos de Obras e de Posturas Municipais:
•	 Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano;
•	 Código Tributário Municipal e legislação que o regulamente;
•	 Regulamentos de transportes, feiras, limpeza pública, 

ensino, saúde, bibliotecas, parques, jardins e cemitérios e 
outros;

•	 PPA, LDO e LOA (estes últimos do exercício financeiro vin-
douro);

•	 Ações cíveis, trabalhistas e outras, constando: no do pro-
cesso, partes e juízo;

•	 Precatórios: no dos processos, partes e respectivo valor;
•	 Contratos de obras e serviços firmados e em andamento;
•	 Convênios, acordos, consórcios firmados ou dos quais o 

Município participe;
•	 Desapropriações em andamento: amigáveis e judiciais;
•	 Os processos e planos de aplicação dos auxílios e contribui-

ções estaduais e federais já iniciados e em andamento;
•	 As prestações de contas a serem realizadas até o final do 

exercício e as que devam ser encaminhadas no primeiro tri-
mestre do exercício vindouro;

•	 Relação dos Conselhos Municipais existentes e sua compo-
sição, constando legislação, mandatos, conselheiros titulares 
e suplentes com sua qualificação, endereços e representação;

•	 Leis municipais de incentivos fiscais e outros;
•	 Leis municipais que criem obrigações, cujo cumprimento 

precisa ser realizado mensalmente ou no primeiro trimestre 
do exercício;

•	 Relação dos servidores em estágio probatório;
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•	 Relação dos concursos realizados ainda vigendo e relacio-
nados por cargo;

•	 Relação de concursados por ordem de classificação em cada 
cargo e que ainda não tenham sido admitidos; e

•	 Relação dos assuntos de interesse do Município em tramita-
ção nas esferas federal e estadual e se possível, descrição da 
situação em que se encontram.

No ato de transmissão do cargo, o novo gestor deverá receber:

•	 Termo de Conferência de Caixa, que será lavrado ao final do 
expediente do último dia útil do mês de dezembro e que con-
terá informações sobre os valores em dinheiro, em cheques 
e demais documentos, devendo ser assinado pelo contador 
e pelo tesoureiro;

•	 Boletim de Caixa e Bancos, relativo ao último dia útil do 
mês de dezembro, com o saldo transferido para o exercício 
seguinte, e que será assinado pelo tesoureiro, pelo responsá-
vel pela contabilidade e pelo prefeito;

•	 Demonstrativo das Disponibilidades, relativo ao último dia 
útil do mês de dezembro, consignando os valores de Caixa, 
Bancos conta-movimento e Bancos conta-vinculada;

•	 Extratos bancários de todas as contas-correntes (movimento 
e vinculadas), acompanhados das respectivas conciliações 
dos saldos bancários em confronto com os saldos contábeis, 
se for o caso;

•	 Chaves dos departamentos, veículos e equipamentos devi-
damente identificados.
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5. escolha dos aUxiliares

A escolha dos secretários é talvez o ato mais importante da 
administração.

Nestes novos tempos da administração pública em que planeja-
mento e obediência a princípios são fundamentais para o sucesso do 
governo, a escolha do primeiro e segundo escalão precisa estar focada 
nas atribuições que cada um terá e, principalmente, no conhecimento 
da área em que atuará.

Antes de tudo, tenha presente que o 
secretário precisa ser GESTOR!

Os secretários precisam ser de sua confiança, estar identifica-
dos com o seu projeto de governo, mas precisam, acima de tudo, ter 
conhecimento técnico sobre a secretaria que vão comandar.

Nem sempre um bom professor será um excelente secretário de 
educação. O secretário de educação não vai dar aula. Ele vai gerir os 
negócios da educação no Município. O mesmo vale para a saúde, a 
assistência social, a infraestrutura, a fazenda e outros.

O contador do Município deve, por força da função, ser servi-
dor municipal. Se não for assim, neste primeiro momento, procure 
alguém que conheça contabilidade pública e logo que puder regula-
rize a situação.
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Cuidado com a prática do nepotismo, deci-
dida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) através 
da Súmula Vinculante no 13, que suscita ainda mui-
tas questões divergentes. 

Compõem o tripé fundamental do governo o Planejamento, as 
Finanças e a Administração. Se estas secretarias não atuarem em 
consonância com os princípios da administração pública, atendendo 
aos preceitos legais e imbuídos de realizar o seu projeto de governo, 
dificilmente a gestão será bem-sucedida.

É muito importante também a escolha do assessor jurídico do 
Município ou do seu procurador. Este precisa, antes de tudo, conhe-
cer direito público. As ações a serem empreendidas na administração 
pública muito pouco ou quase nada têm a ver com a prática do advo-
gado no seu escritório de advocacia. Dessa forma, nem sempre o 
advogado bem-sucedido na atividade privada será um bom procura-
dor para o Município ou um bom assessor da sua gestão.

O procurador do Município precisa ser, no mínimo, um espe-
cialista em Direito Público e ter muita coragem para não se curvar 
às pressões do Ministério Público. Se isso acontecer, certamente o 
Município enfrentará muitas dificuldades durante sua gestão.  
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6. nePotisMo

A admissão de parentes do gestor e dos agentes políticos em 
geral é expressão clara de favorecimento familiar, a não ser em casos 
excepcionalíssimos. Este favorecimento contraria o princípio da 
impessoalidade e também o da moralidade.

No entanto, embora presentes estes princípios na Constituição 
desde 1988, tem sido prática regular a nomeação de parentes para o 
exercício das chamadas funções de confiança, cuja investidura se dá 
para cargos em comissão e, no caso de servidores públicos, para fun-
ções gratificadas.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) baixou resolução proi-
bindo o nepotismo em todo o âmbito do Judiciário e, ao fazê-lo, 
definiu o que é nepotismo. No entanto, dita resolução aplicava-se ape-
nas no âmbito daquele Poder.

O Ministério Público intentou várias ações pelo País visando 
extirpar o nepotismo da administração pública, logrando êxito em 
muitos dos Estados e Municípios em que atuou nesse sentido.

No Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar um Recurso 
Extraordinário (RE 579951) interposto pelo Ministério Público do 
Rio Grande do Norte contra a contratação de parentes pelo gestor de 
Município daquele Estado, os ministros reafirmaram que o art. 37 da 
Constituição Federal veda o nepotismo ao determinar a observância 
dos princípios da moralidade e da impessoalidade na administração 
pública e que este é autoaplicável.

O ministro Carlos Ayres Brito afirmou que “somente os cargos 
e funções singelamente administrativos são alcançados pelo art. 37 
da Constituição Federal”, ressalvando, dessa forma, a diferenciação 
que os nove ministros que participaram do julgamento fizeram entre 
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cargos administrativos, criados por lei e cargos políticos, exercidos 
por agentes políticos.

Com essas ressalvas nos restou o entendimento de que no pri-
meiro caso a admissão de parentes é absolutamente vedada e que, no 
segundo, ela pode ocorrer, a não ser que fique configurado o nepo-
tismo cruzado.

No entanto, ao realizar a leitura atenta da Súmula no 13, assal-
tam-nos novas dúvidas sobre o decisório, pois esta declara como 
sendo nepotismo todas as nomeações de parentes para cargos em 
comissão e funções gratificadas, senão vejamos:

SÚMULA VINCULANTE No 13 
A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclu-
sive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma 
pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou 
assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou 
de confiança ou, ainda, de função gratificada na adminis-
tração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, 
viola a Constituição Federal.

As declarações dos ministros à imprensa e o teor de alguns dos 
votos possibilitam o entendimento de que as regras valeriam apenas 
para o preenchimento de cargos destinados a funções que não as de 
agente político, porém do texto da Súmula não é isso que podemos 
deduzir. 

Em novembro de 2011, o ministro Joaquim Barbosa exarou 
decisão diferente das afirmações feitas pelos ministros até então e 
concedeu liminar solicitada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro 
que requeria o afastamento do secretário de educação de um Municí-
pio fluminense que era irmão do prefeito.
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Na reclamação, o MP alega que a nomeação do irmão do pre-
feito feriu a Súmula no 13, que veda o nepotismo na administração 
pública.

Na decisão, o ministro Joaquim Barbosa afirma que as duas 
decisões já exaradas pelo Supremo RE 579951 e RCL 6650 não 
podem ser consideradas representativas da jurisprudência do STF.

Estas situações nos permitem afirmar que não está pacificada 
a posição da Suprema Corte sobre o nepotismo e que, portanto, o 
melhor é seguir o que registra a Súmula Vinculante no 13.

LOgO:
Pela Súmula, não é permitido nomear 
parentes até o terceiro grau para car-
gos na administração em que o(a)  senhor(a) 
é o titular.
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7. coMPetências 
MUniciPais

 O Município é pessoa jurídica de direito público interno, 
tem vida própria e diferencia-se das entidades de direito privado. 
Tem capacidade para construir patrimônio próprio, gerir seus bens, 
administrar seus interesses, adquirir direitos, contrair obrigações, 
agir em juízo ou fora dele e responder civilmente pelos atos de seus 
representantes.

Ao ser criado, recebe todos os bens públicos e serviços que 
estão localizados em seu território, as rendas a ele correspondentes e, 
da mesma forma, todos os encargos.

O representante político do Município é o seu prefeito e somente 
ele o representa e o vincula nos atos e relações civis, administrativas, 
políticas, ativas e passivas em juízo.

Como entidade estatal, o Município desfruta de autonomia 
político-administrativa no que se refere à auto-organização, eleição 
de governantes e à condução dos negócios de seu interesse, entre 
eles a instituição e a arrecadação de tributos, aplicação de rendas e 
organização de serviços, atuando em igualdade de condições com 
o Estado e a União.

Os atos administrativos municipais, sempre que editados no 
âmbito da sua competência, independem de aprovação ou homologa-
ção de qualquer outro órgão ou esfera de Poder.

Como pessoa administrativa, o Município reparte competên-
cias com a União e os Estados, os chamados poderes reservados 
enumerados na Constituição.

No sistema brasileiro, ficam para os Estados-membro todos 
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os poderes não expressamente destinados para a União ou para os 
Municípios, ou aquelas competências que a Constituição elege como 
comuns à União, aos Estados-membro, ao Distrito Federal e aos 
Municípios.

A Constituição da República instituiu também a competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
para matérias que são enumeradas no art. 23. Estas competências 
estabelecem o que cabe a qualquer um dos entes públicos e visam 
à solução de matérias que estejam entre as suas atribuições. Dessa 
forma, a norma constitucional possibilita 
o equilíbrio nas práticas de interesse das 
regiões e localidades.

São, portanto, competências do 
Município, juntamente com o Estado e 
a União:

I.  zelar pela guarda da Constituição, das leis e das institui-
ções democráticas e conservar o patrimônio público;

II.  cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e 
garantia das pessoas portadoras de deficiência;

III.  proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisa-
gens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

IV.  impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de 
obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico 
ou cultural;

V.  proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e 
à ciência;

VI.  proteger o meio ambiente e combater a poluição em qual-
quer de suas formas;

VII. preservar as florestas, a fauna e a flora; 
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VIII. fomentar a produção agropecuária e organizar o abaste-
cimento alimentar;

IX.  promover programas de construção de moradias e a 
melhoria das condições habitacionais e de saneamento 
básico;

X.  combater as causas da pobreza e os fatores de margi-
nalização, promovendo a integração social dos setores 
desfavorecidos;

XI.  registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de 
direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e 
minerais em seus territórios;

XII.  estabelecer e implantar política de educação para segu-
rança no trânsito.

No parágrafo único, o art. 23 prevê que o Congresso edita-
ria Leis Complementares que estabelecessem as responsabilidades 
de cada ente e atribuíssem o que caberia à União, aos Estados e aos 
Municípios fazerem, fixando também as fontes de custeio do cumpri-
mento dessas obrigações.

Pelo texto do mesmo parágrafo, todos os entes são solida-
riamente responsáveis pelo equilíbrio do desenvolvimento e do 
bem-estar em âmbito nacional.

A CNM tem atuado no sentido de ver regulamentadas essas 
competências, pois, da forma como está, todos são responsáveis por 
tudo. Como sabemos, e é possível constatar nas práticas diárias, a 
inexistência de parâmetros para o cumprimento das obrigações acaba 
por penalizar exatamente aos Municípios, uma vez que é na adminis-
tração municipal que a população busca a solução dos seus problemas.

Trabalhamos no sentido de pressionar o Congresso Nacio-
nal na feitura e aprovação dessa legislação complementar que, até o 
momento, se quantificou apenas nas áreas da Educação e da Saúde, 



Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM34

esta última, de forma a não contemplar as reais necessidades do 
atendimento à saúde dos brasileiros, continuando a recair sobre os 
Municípios os maiores encargos.

É indispensável que a legislação complementar a ser editada 
seja capaz de estabelecer equilíbrio na responsabilização dos entes 
que compõem a Federação, visto que o que assistimos até agora é 
o Município sendo permanentemente chamado pelos mais diversos 
segmentos da sociedade a responder pela preservação e desenvol-
vimento desses valores imprescindíveis ao bem-estar da sociedade 
como um todo, sem que tanto União, quanto Estados estejam efeti-
vamente comprometidos com repasse de recursos que garantam ao 
Município o cumprimento dessas obrigações.

Na Cultura, principalmente, não se veem providências governa-
mentais que aportem recursos capazes de promover sua valorização 
com a preservação de características locais e regionais; no sanea-
mento básico, na habitação e na organização de infraestrutura capaz 
de impulsionar a produção, muito menos. As poucas iniciativas que 
os Municípios conseguem acessar proveem da iniciativa privada, que 
investe à custa de leis de incentivo que representam diminuição de 
arrecadação.

Na área de Meio Ambiente, apenas editam-se leis que regulam 
práticas e responsabilizam gestores sem o estabelecimento de políti-
cas que efetivamente possibilitem aos Municípios a gerência do seu 
ambiente natural.

No que se trata do combate às causas da pobreza, a União cria 
os programas e repassa para os Municípios a responsabilidade pela 
sua execução, sem qualquer fonte de custeio para os encargos que o 
Município tem de assumir. Mesmo assim, com extremo esforço, os 
Municípios participam dessa ação nacional.

Entretanto, permanecemos sem saber o que é competência de 
quem e vamos realizando, sem planejamento, sem recursos suficien-
tes e sem especialização.
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7.1 Competência para legislar

No art. 30, da Constituição, como já referido anteriormente, 
estão elencadas as competências legislativas do Município. São elas:

I.  legislar sobre assuntos de interesse local;
II.  suplementar a legislação federal e a estadual no que cou-

ber;
III.  instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem 

como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatorie-
dade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos 
fixados em Lei;

IV.  criar, organizar e suprimir distritos, observada a legisla-
ção estadual;

V.  organizar e prestar, diretamente ou sob regime de conces-
são ou permissão, os serviços públicos de interesse local, 
incluindo o transporte coletivo, que tem caráter essencial;

VI.  manter, com a cooperação técnica e financeira da União e 
do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino 
fundamental;

VII.  prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e 
do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

VIII. promover, no que couber, adequado ordenamento ter-
ritorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano;

IX.  promover a proteção do patrimônio histórico-cultural 
local, observada a legislação e a ação fiscalizadora fede-
ral e estadual.

A competência municipal exclusiva afasta qualquer possibi-
lidade de interferência de outra esfera de Poder sobre o assunto. 
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A ingerência será inconstitucional e perfeitamente arredável por 
ação judicial.

Em razão disso é que se insiste no fato de que os gestores 
precisam saber que a lei federal não prevalece sobre a estadual ou 
a municipal. 

Nas áreas de competência dos Municípios, nada 
pode a lei federal ou estadual, por isso, não 
devem os legisladores municipais, enquanto 
legislam, remeter o regramento das competên-
cias que são peculiares do Município para lei de 
outra esfera de Poder. 
Agindo assim irão declinar de sua competência.

Resolver ações que versam sobre temas de competência dos 
Municípios com base em lei federal ou estadual não é correto. Se não 
há no Município lei própria sobre determinado tema, edita-se uma 
lei, porém, jamais, devem ser decididos assuntos de competência 
própria de acordo com o que estabelece a lei federal ou a esta-
dual. Aliás, o ato praticado com base em legislação de outro ente é 
anulável. 

Na competência para legislar sobre assuntos de interesse local, 
deve estar entendida a predominância de interesse do Município na 
matéria, a repercussão direta e indireta dessa legislação na vida da 
maioria dos munícipes, do erário, nos usos e costumes locais e nas 
necessidades mais prementes da população. Esse interesse local tam-
bém interessa à União e ao Estado. A todos interessa a boa gestão dos 
negócios locais e a organização da vida social nas diversas comuni-
dades.

Vejamos decisões ilustrativas a respeito do conceito de inte-
resse local:
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 
– TJRS
Apelação no 70019409416
2a Câmara Cível
Julgado em 21/05/2008

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRA-
TIVO. LEI No 4.715/03 DO MUNICÍPIO DE SANTA 
MARIA. ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. 
TEMPO MÁXIMO PARA O ATENDIMENTO DOS 
CLIENTES. MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL. 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. DES-
CUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE SANÇÕES. 
POSSIBILIDADE.

A lei municipal que estipula prazo para o atendimento 
dos clientes dos estabelecimentos bancários localizados 
no respectivo Município versa sobre matéria de inte-
resse tipicamente local, pois não interfere nas atribuições 
das instituições financeiras, está sim de competência 
legislativa da união. Desse modo, tendo os Municípios 
competência para legislar a respeito de matéria de inte-
resse local, assim consideradas as disposições legais que 
estabelecem tempo máximo para o atendimento dos clien-
tes, não há falar em anulação das penalidades já aplicadas 
ou na proibição de aplicação de novas sanções na hipótese 
de descumprimento da lei.

Recurso desprovido.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP
Apelação Cível com Revisão no 333.069-5/6-00
12a Câmara Cível
Julgado em 04/06/2008

Mandado de segurança – Bancos – Instalação de sanitá-
rios e bebedouro em agências – Legislação municipal que 
não afronta a Constituição nem Lei federal, que disciplina 
as atividades das instituições financeiras – Aplicabilidade 
do art. 30, inciso I, da CF – Recursos voluntário e “ex 
Officio” providos (Grifos nossos).
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Portanto, prefeito(a):

Não aceite exarar decisão administrativa sob o aconselhamento 
de que Lei Federal X ou que a Lei Estadual Y assim estabelece.

Pergunte sempre qual a lei municipal que o ampara para a prá-
tica do ato administrativo.

MANTENHA-SE ATENTO PARA iSTO:
quando a lei tiver de ser cumprida por 
União, Estados, Distrito Federal e Municí-
pios, ela trará no seu art. 1o este comando. 

 
Por exemplo:

Lei no 8.666/1993
Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações 
e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, 
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações 
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios.
Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além 
dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as 
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e demais entidades contro-
ladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios.
(Grifo nosso)

Veja bem: sendo competência do Município legislar sobre os 
assuntos do seu interesse, é claro que, para todas as ações administra-
tivas a serem praticadas, deve existir lei que lhe estabeleça as regras.



39
Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

8. os instrUMentos de 
PlanejaMento e gestão

8.1 Planejamento

A partir da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
no 101/2000), planejar tornou-se impositivo para toda a administração 
e, particularmente, para a do âmbito municipal, que, até então, aten-
dia aos dispositivos constitucionais sem se ater para a obrigação de 
respeitar o planejamento aprovado pelo Poder Legislativo e realizado 
juntamente com a população, ou mesmo com a preocupação de con-
templar os principais anseios desta.

A LRF trouxe como premissa básica a busca da eficiência pela 
administração e a obrigatoriedade do alcance do equilíbrio fiscal e 
impôs que, ao planejar, a administração integrasse os três instrumen-
tos de forma que, em cadeia, todos cumprissem efetivamente o papel 
de direcionar as ações governamentais.

8.2 Plano Plurianual – PPA

O Plano Plurianual é o instrumento destinado ao planeja-
mento das ações governamentais estratégicas, de caráter político 
e de concretização a longo prazo, evidenciando e quantificando o 
programa de trabalho da gestão e enfatizando as políticas, as diretri-
zes e as ações programadas, correspondentes aos objetivos a serem 
alcançados.

Na elaboração do Plano Plurianual nos Municípios, o ponto 
de partida deverá ser o programa de governo do gestor público que 
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terá certamente a preocupação de transpor para este as metas esta-
belecidas durante a campanha eleitoral como fundamentais a serem 
alcançadas por seu governo e que foram aprovadas pelos eleitores já 
que vitorioso o seu projeto.

Independentemente desse embasamento totalmente local, o 
plano plurianual não poderá deixar de elaborar um diagnóstico das 
necessidades do Município, partindo de um estudo das condições de 
vida da população e da dinâmica da economia local.

Deverá envolver na sua discussão os atores econômicos e 
sociais da comunidade, como também as lideranças políticas e de 
representação dos seus diversos segmentos, de maneira a identifi-
car setorialmente e de forma globalizada os avanços indispensáveis 
para que as ações de desenvolvimento local e de aprimoramento 
na prestação de serviços ou geração de bens públicos efetivamente 
implementem os compromissos assumidos pelo governante.

A população deverá ser sempre chamada a participar, seja por-
que a legislação obriga esta participação, seja pela visão que tem o 
gestor da importância de direcionar as ações do seu governo no sen-
tido de satisfazer aos anseios e necessidades dos cidadãos.

A LC no 101/2000 estabelece que esta participação deve se dar 
por meio de audiências públicas, das quais participem os diversos 
segmentos comunitários e os cidadãos em geral, mas que possibili-
tem a discussão e a análise do destino que deverá ser dado aos parcos 
recursos públicos que a administração pública municipal dispõe para 
implementar o grande número de obrigações legais e morais que tem 
para com o seu Município.

O Plano Plurianual deve ser elaborado durante o primeiro ano 
do mandato do prefeito, e sua validade começa no segundo ano, esten-
dendo-se até o final do primeiro ano do mandato da gestão seguinte.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não estabelece prazos para a 
elaboração do PPA; contudo, a Constituição da República determina 
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que este deverá ser remetido ao Poder Legislativo até o dia 31 de 
agosto do primeiro ano do mandato. Todavia, o normal é que as Leis 
Orgânicas estabeleçam o prazo máximo que tem o Poder Executivo 
para encaminhar ao Legislativo para análise, discussão e votação os 
Planos Plurianuais de cada legislatura.1

8.3 Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

A LDO na sua concepção destina-se a estabelecer os parâme-
tros para a reserva dos recursos públicos no orçamento do ente, mas 
também traça as metas anuais e indica os rumos a serem seguidos 
durante o exercício. Tem como finalidade primeira realizar o ajuste 
das previsões das ações de governo identificadas no PPA à realidade 
da estimativa de arrecadação do ente.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de orientar a elabo-
ração da Lei Orçamentária Anual, deverá dispor sobre o equilíbrio 
entre as receitas e as despesas, com critérios bem específicos para 
a limitação de empenho em caso de frustração da receita estimada 
para que não haja o risco de comprometimento das metas de resultado 
primário e nominal que foram previstas para o exercício financeiro.  

Deverá, também, estabelecer formas para o efetivo controle de 
custos e avaliação de resultados dos programas que serão financiados 
pelo orçamento do ente público, além de regras claras para os casos de 
transferências de recursos para entidades públicas ou privadas.

Na LDO, estarão quantificadas as metas de resultado primário 
a serem alcançadas para efetivar a obrigatória redução do montante 

1  ADCT – Art.35, § 2o – “I – o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do 
mandato presidencial subsequente, será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício 
financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa;
II – o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do exer-
cício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa;
III – o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do exercício 
financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.”
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da dívida e de despesas com juros, se for o caso. Nela também esta-
rão listados os limitadores para a expansão de despesas obrigatórias 
de caráter continuado.

Também, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a administra-
ção estabelecerá todas as regras a serem seguidas na execução do 
orçamento, as metas anuais e as prioridades da administração, com-
petindo-lhe o ajuste das ações de governo delineadas no PPA às reais 
condições do erário do ente público.

É neste segundo instrumento de planejamento que serão con-
templadas as vontades da população, pois durante as audiências 
públicas para a sua elaboração o contingente populacional deverá ter 
a oportunidade de definir suas prioridades para a aplicação dos recur-
sos públicos.

Integrarão a LDO os Anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fis-
cais. No primeiro, estarão estabelecidas metas anuais em valores 
correntes e constantes, a serem alcançadas no período de três anos 
e corresponderão às previsões de receitas e despesas, de resultado 
nominal e primário, além do montante da dívida para esse mesmo 
período.

O Anexo de Metas Fiscais deverá conter ainda uma avaliação 
do cumprimento das metas dos exercícios anteriores e apresentar a 
evolução do patrimônio líquido do ente, além de uma avaliação da 
situação do fundo de previdência, e apresentar as estimativas dos efei-
tos de eventuais incentivos fiscais ou de qualquer tipo de renúncia de 
receita que importem em efetiva perda de receita para o ente.

8.4 A Lei Orçamentária Anual – LOA

A Lei Orçamentária Anual é de iniciativa do Poder Executivo 
e, sendo aprovada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo prefeito, 
autoriza a administração pública a realizar, no exercício financeiro, 
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despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos de 
acordo com o que possibilitam as estimativas de arrecadação das 
receitas.

De acordo com as regras da Lei no 4.320, de 1964, a Lei Orça-
mentária Anual conterá:

I.  a discriminação da receita e despesa, de forma a eviden-
ciar a política econômico-financeira e o programa de 
trabalho do governo, obedecidos os princípios de uni-
dade, universalidade e anualidade;

II.  sumário-geral da receita por fontes e da despesa por fun-
ções do governo;

III.  quadro demonstrativo da receita e despesa, segundo as 
categorias econômicas;

IV.  quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva 
legislação;

V.  quadro das dotações por órgãos do governo e da admi-
nistração;

VI.  quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação 
dos fundos especiais;

VII. quadros demonstrativos da despesa por programa de 
trabalho, detalhados em projetos e atividades, fontes de 
recursos, órgãos e funções, na forma dos anexos 6 a 9 
da Lei;

VIII. quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do 
governo, em termos de realização de obras e de presta-
ção de serviços.

A LOA é o mais importante instrumento do planejamento da admi-
nistração, pois representa o gerenciamento efetivo e possibilita 
administrar o equilíbrio entre as despesas e as receitas públicas.



Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM44

A Lei Complementar no 101, de 2000, impõe, também, regra-
mentos específicos para a Lei Orçamentária Anual, que deverá 
demonstrar compatibilidade e adequação com o Anexo de Metas 
Fiscais e conterá o demonstrativo de efeitos sobre as receitas e as 
despesas decorrentes de anistias, isenções, subsídios, remissões e 
benefícios de natureza financeira e tributária, bem como das medi-
das de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas 
obrigatórias de caráter continuado.

Para atender à LRF, constarão, ainda, da LOA reserva de con-
tingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na 
receita corrente líquida, é destinada ao atendimento de passivos con-
tingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, como também 
a previsão do serviço da dívida (encargos mais amortizações), pre-
visto contratualmente, e as receitas destinadas para esse fim.

O prefeito com a sanção compromete-se com a correta exe-
cução da Lei Orçamentária, obrigando-se a limitar os gastos aos 
parâmetros nela fixados e a executar os passos que definem a coe-
rente execução do orçamento.

No seu art. 8o, a LRF dispõe que: “Até trinta dias após a publi-
cação dos orçamentos, nos termos do que dispuser a lei de diretrizes 
orçamentárias e observado o disposto na alínea “d” do inciso “I” do 
art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e 
o cronograma de execução mensal de desembolso.” 

Não deixe de exigir que seus auxiliares 
preparem a programação financeira e o 
cronograma de desembolso com previ-
sões bimestrais e que isso realmente sirva 
de guia para as práticas administrativas.
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É importante chamar atenção para o fato de que o parágrafo 
único deste artigo determina a vinculação de recursos à finalidade 
específica e em caráter exclusivo, ainda que em exercício diverso 
daquele em que ocorrer o ingresso. 

Também é importante considerar a previsão de limitação de 
empenho e movimentação financeira, nos trinta dias subsequentes à 
constatação de frustração de receita ao final de um bimestre, quando 
esta poderá não comportar as metas de resultado primário ou nominal 
estabelecidos para o exercício. Esta previsão consta do art. 8o da LRF. 

NÃO ESQUEÇA!
Se gastar mais do que o estimado 
ou se arrecadar menos, faça a limita-
ção de empenhos até reorganizar as 
disponibilidades financeiras e a com-
patibilidade entre receita e despesa!

Para comprovar o cumprimento das metas fiscais de cada qua-
drimestre (elencadas no Anexo de Metas Fiscais), o chefe do Poder 
Executivo está obrigado a participar de audiência pública perante a 
Comissão de Orçamento da Câmara de Vereadores, até o final dos 
meses de maio, setembro e fevereiro, realizando a demonstração do 
cumprimento destas metas e, em caso de não ter cumprido, demons-
trando as providências que estão sendo adotadas e o prazo em que se 
compromete a cumpri-las.

Algumas decisões sobre os instrumentos de planejamento da 
gestão municipal:
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 
– TJRS
8a Câmara Cível
Apelação – Reexame Necessário no 70021131321
Julgado em 21/02/2008 

Apelação cível. Reexame necessário. Ação civil pública. 
Lei orçamentária. Realocação de recursos destinados à 
manutenção de Fundo Assistencial à Criança e ao Adoles-
cente. Ausência de fundamentação do ato administrativo. 
Nulidade.
O dever de motivar os atos administrativos  encon-
tra amparo em inúmeros princípios e dispositivos 
constitucionais e garante o controle da legalidade dos atos 
administrativos.
Ainda que a lei orçamentária anual permita a realocação 
de recursos por meio de decretos executivos, tais decretos 
devem ser fundamentadamente motivados a fim de expli-
citarem os reais motivos que levaram o administrador a 
proceder a alteração orçamentária.
A ausência de motivação dos decretos executivos que 
realocaram os recursos destinados ao Fundo Municipal 
da Criança e do Adolescente é causa que nulifica tais atos 
administrativos e enseja a devolução dos recursos orça-
mentários.
Sentença reformada parcialmente em reexame necessário. 
Apelação provida. Em monocrática (Grifos nossos).
 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 
– TJRS
ADI no 70018392720
Julgado em 21/05/2007

Adin. Lei municipal. Vício de iniciativa. Matéria orça-
mentária. Iniciativa privativa do prefeito. Violação ao 
princípio da separação de poderes. Inconstitucionali-
dade proclamada. padece de vício de iniciativa, violando 
o princípio da separação de poderes, a lei municipal 
proposta pelo poder legislativo que inclui na legislação 
orçamentária metas específicas de destinação de recursos 
(Grifo nosso).

Ação julgada procedente, à unanimidade. 
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8.5 Repasses para a Câmara de Vereadores

No orçamento elaborado no exercício financeiro anterior, cons-
tam também os repasses financeiros que deverão ser realizados pelo 
Poder Executivo à Câmara de Vereadores conforme o estabelecido na 
Constituição da República e no orçamento da própria Câmara.

O prefeito, por determinação da Constituição, deverá realizar 
estes repasses mensalmente, até o dia 20 de cada mês, e não poderá 
fazê-lo a menor ou a maior, em qualquer circunstância.2 

Sobre o assunto, juntamos as seguintes decisões judiciais:

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 
– TJRS
Terceira Câmara Cível
Apelação no 70019824648
Julgado em 23/08/2007

Apelação cível. Direito público não especificado. Mandado 
de segurança. Município de Balneário Pinhal. Repasse de 
valores pelo poder executivo ao legislativo. 
1. Não há que se falar em renúncia de receita no caso 
concreto, visto que a Câmara de Vereadores adotou, na 
vigência da lei orçamentária, as providências cabíveis para 
a satisfação de seu crédito. 
2. O mero encerramento do ano fiscal não tem a eficácia 
de afastar a exigibilidade dos valores inadimplidos pelo 
Poder Executivo.
3. O ato de disposição, pelo Poder Legislativo, do crédito 
que lhe foi destinado pela lei orçamentária não implica 
renúncia de receitas. 
4. Afastada a tese de sobra orçamentária, visto que o 
montante devido à Câmara Municipal, não decorre de 
superávit na arrecadação, mas sim do descumprimento 
da Lei Orçamentária pelo Poder Executivo.

2  Ver art. 29A, § 2o, da CF/88.
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5. Ausente demonstração específica de que os repasses a 
menor ocorreram em virtude de déficit na arrecadação do 
município, é de ser reconhecida a exigibilidade dos valo-
res postulados pelo poder legislativo de Balneário Pinhal. 
Precedentes. 
Apelação desprovida (Grifo nosso)

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
Sexta Câmara Cível
Apelação no 1.0000.00.312797-4/000
Julgado em 9/9/2003

EMENTA: Duodécimo constitucional. Repasse negado 
pelo Município. Direito líquido e certo do Poder Legis-
lativo. Inteligência do art. 168 da CF/88. Precedentes do 
Tribunal. Viola direito líquido e certo da Câmara Muni-
cipal a negativa do Município, por meio do seu prefeito 
municipal, em lhe repassar os recursos totais referentes 
à cota do duodécimo, a teor do art. 168, da constituição 
da república (Grifo nosso). 

O descumprimento desta obrigação constitui ainda crime de 
responsabilidade do prefeito.
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9. a organização do 
governo

Administrar um Município é tarefa que exigirá inteiramente 
o seu dia a dia e durante os quatro anos do seu mandato, em todas 
as horas do dia, o(a) senhor(a) será prefeito(a), e jamais poderá dizer 
neste momento eu não sou o prefeito. Sua vida privada passa a ser 
inteiramente pública.

Veja na Lei Orgânica do seu Município as vedações (aquilo que o 
prefeito não pode fazer) e as competências privativas (aquilo que 
somente o prefeito pode fazer) e siga-as, à risca, pois qualquer 
deslize pode ensejar a cassação do mandato e a incursão 
em improbidade administrativa ou em crime de respon-
sabilidade.

Na Constituição da República está determinado que os subsí-
dios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais serão 
fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, assim como os 
subsídios dos vereadores, que serão fixados em cada legislatura para a 
subsequente, observando-se em qualquer situação o que está previsto 
na Constituição Federal, na Estadual e na Lei Orgânica Municipal.



Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM50

Está também previsto que a Câmara Munici-
pal não poderá gastar, com a remuneração 
dos vereadores, além de 5% da receita do 
Município e, ainda, não poderá gastar 
mais do que 70% da sua receita com 
folha de pagamento e nesta incluem-se 
os subsídios dos vereadores.

O prefeito, enquanto tal, será sempre julgado pelo Tribunal de 
Justiça do seu Estado.

Após tomar conhecimento da realidade administrativa que 
está recebendo para gerir, recomendamos ao(à) prefeito(a) que pense 
antes de mais nada em diminuir as despesas, pois estamos vivendo 
um momento de retração da economia e de crise financeira que, por 
enquanto, apenas se agrava.

É bem possível que a gestão esteja sobrecarregada de encargos e 
com poucos recursos para atendê-los. 
Por outro lado, é bem possível que o(a) senhor(a) esteja saindo de 
uma eleição com muitos compromissos firmados com seus com-
panheiros políticos. É bom que estes sejam chamados para saber 
que se ajudaram a eleger, devem ajudar a administrar e administrar 
neste momento significa cortar gastos.
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São necessárias todas as secretarias que 
a administração usa hoje?

Certamente, em Municípios com até 
50.000 habitantes, a estrutura governamental 
pode ser muito menor:

•	 Obras, habitação, saneamento, lim-
peza urbana, iluminação pública, 
conservação de estradas, manutenção de próprios, parque 
de máquinas, controle do trânsito, fiscalização – certa-
mente cabem todos em infraestrutura;

•	 Saúde, desenvolvimento social, meio ambiente, proteção às 
minorias, atendimento à criança, adolescente e idoso, cer-
tamente poderão conviver em uma secretaria de cidadania;

•	 Educação, por sua complexidade, deverá ficar sozinha;
•	 Planejamento, finanças, contabilidade, indústria e comércio, 

turismo, cultura, desenvolvimento urbano e desenvolvi-
mento rural, guarda e zeladoria de próprios, licitações e 
compras, almoxarifado, protocolo, publicidade, recursos 
humanos, previdência, podem estar reunidos em vários 
departamentos junto a uma secretaria de governança;

•	 No gabinete do prefeito, podem funcionar controle interno, 
procuradoria ou assessoria jurídica e todas as outras situa-
ções particularizadas a que o Município tenha de atender.

Nos Municípios com até 10.000 habitantes, para dirigir o Muni-
cípio, basta o prefeito e seu gabinete, bem organizado; o vice-prefeito 
deve ser mais um gestor a somar-se no atendimento das necessidades 
da população; e um secretário, que sugerimos se chame “de Governo” 
e que tenha sob sua responsabilidade o atendimento de todos os seto-
res da administração.
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O governo federal é useiro e vezeiro em exigir que os Municí-
pios tenham “secretarias” para poder receber recursos. 

O prefeito pode até criá-las para atender à exigência, mas não 
precisa provê-las com cargos, carros, telefone, secretários e tudo o 
mais que a instalação de uma secretaria exige.

Não há impedimento legal para que um “SUPER SECRETÁ-
RIO” responda por várias secretarias e, assim, atende-se à exigência 
sem gastar. 

Ao fazê-lo, o prefeito estará disponibilizando recursos para 
aplicar em áreas fundamentais da administração, e o povo, contri-
buinte que assiste aos recursos dos impostos esvaírem-se em salários 
de uma máquina burocrática interminável, certamente o(a) aplaudirá.

Esta é uma excelente forma de começar economizando!

Vamos olhar para os quadros de pessoal: 
•	 Será que efetivamente sua gestão precisa de todos os con-

tratados por prazo determinado que o Município mantém 
atualmente?

•	 Será que o quadro do magistério não está com professores 
a mais? 

•	 Todos os professores estão em sala de aula? 

Funções administrativas não devem ser realizadas por pro-
fessores! Quem quiser ficar em funções administrativas deve fazer 
concurso para os cargos que a administração oferece e não para pro-
fessor. Na secretaria da escola, na biblioteca, no controle da disciplina, 
na organização da merenda, no cuidado com os alunos no pátio e na 
entrada e saída, o prefeito não precisa de professores.

Se a determinação for retirar professores das funções adminis-
trativas, certamente não será necessário fazer concurso para atender 
às horas-atividade que precisam ser asseguradas aos professores 
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docentes, pois estes que estão em funções administrativas poderão 
atuar perfeitamente como substitutos.

VERiFiQUE! 
O no de alunos que o seu Município mantém, 
por professor! É quase certo que não atinge 
os mínimos legais.

 Faça a mesma avaliação em relação a merendeiras, auxiliares 
de limpeza, zeladores, diretores, vice-diretores, supervisores e coor-
denadores. É quase certo que não são necessários todos os que estão 
no quadro atualmente. Cuide-se: a diretora da escola vai alegar que 
está faltando gente!

Antes de fazer novo concurso público, con-
trate uma empresa ou um especialista em 
administração e peça para organizar um 
quadro de pessoal por escola no seu Municí-
pio, levando sempre em conta o número de 
matrículas por série.

Certamente vai sobrar gente!
É uma realidade presente em todo o Brasil: o número de matrí-

culas nas séries iniciais está caindo porque as famílias estão tendo 
menos filhos, logo, como há necessidade de aumentar o número de 
professores?
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Esta é uma providência urgente! A instituição de um piso nacio-
nal para o magistério público ampliou em muito a despesa com folha 
de pagamento no magistério e os recursos do Fundeb. Em alguns 
Municípios brasileiros, os recursos já não estão sendo suficientes para 
o cumprimento dessa responsabilidade.

Por falar em Fundeb o(a) senhor(a) aproveitou a campanha elei-
toral para esclarecer ao povo e aos professores que:

•	 os recursos do Fundeb nada mais são do que recursos reti-
dos do FPM dos Municípios e de tributos municipais e do 
FPE dos Estados? 

•	 a União não acrescenta qualquer valor para ajudar na edu-
cação básica no Brasil, a não ser em 9 Estados do Nordeste, 
nos quais ela realiza uma mísera complementação?

É muito importante que no seu Município a população tenha conhe-
cimento disso, pois, atualmente, no Brasil, o vilão é o prefeito!
Se a educação vai mal, a culpa é do prefeito!
Quando a educação vai bem, é graças aos outros!
Pois é, prefeito!

A redução dos valores do FPM e do FPE diminui os recursos 
do Fundeb, mas o piso do magistério aumenta na proporção do cres-
cimento do valor aluno da educação básica, que, a cada ano, diminui 
o número de matrículas, ampliando o seu valor!

Em breve, nem todo o recurso do Fundeb será suficiente para o 
pagamento da folha do magistério!
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Olhe agora para a saúde, na qual os Municípios brasileiros 
investem 20% – muito além da obrigação constitucional de inves-
tir 15%.

•	 Serão necessários todos os agen-
tes comunitários de saúde que há no 
Município?

•	 Será que realmente existe o atendi-
mento do número mínimo de famílias 
que o Ministério da Saúde preconiza?

•	 Será que o papel do agente comunitário 
de saúde é realmente imprescindível? 
Ou um auxiliar de enfermagem poderia apresentar resulta-
dos mais efetivos na ação?

Prefeito, faça a conta do custo do agente comunitário de 
saúde atualmente. O valor que o Ministério repassa aos Municípios 
não cobre qualquer despesa com encargos sociais e manutenção do 
programa.

VOCÊ SABiA? •	 que a Emenda Constitucional no 63 instituiu 
a obrigatoriedade de piso salarial nacional 
para os agentes comunitários de saúde?

•	 que os projetos de lei existentes projetam 
um piso no valor de R$ 1.090,00/mês por 
agente?

Aliada a essas propostas, há, ainda, a obrigação de admiti-los 
com vínculo direto com o ente, ou seja, concursados, a fim de se tor-
narem servidores efetivos.
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Se o governo federal resolver acabar com o Programa, o que o 
Município vai fazer com estes profissionais? Com quais recursos vai 
pagá-los?

Os demais profissionais do Programa de Saúde da Família 
(PSF) são todos servidores públicos obrigatoriamente. O Ministério 
da Saúde repassa por equipe valores que não pagam sequer o salário 
dos médicos. Como fica o orçamento do Município diante disso?

O governo repassa mensalmente por equipe de PSF entre 
R$ 10.050,00 e R$ 6.700,00, enquanto o Município gasta em média 
R$ 34.117,00 por equipe, de acordo com a pesquisa realizada pela 
CNM.3

É claro que, dessa forma, não há como alcançar o EQUILÍ-
BRIO FISCAL preconizado pela LRF, mas quem vai ser multado por 
não ter alcançado esse equilíbrio será o prefeito. Quem vai ser ficha 
suja por não ter fechado suas contas de acordo com a lei, também, 
será o prefeito.

3  Conforme estudo preliminar do Projeto Experiência Municipal CNM/2012
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E TEM MAIS...

Tramitam no Congresso Nacional inúmeros projetos de lei 
criando pisos salariais nacionais para todos os integrantes das equipes 
do Programa Saúde da Família, e outros tantos reduzindo a jornada 
de trabalho desses profissionais.

O piso nacional mínimo previsto para os médicos é de 
R$ 7.000,00.

Acreditamos que é indispensável um olhar atento para essas 
realidades e muita criatividade e coragem para realizar alguns cortes.

A hora de ações drásticas e pouco simpáticas é agora, no 
começo!
Nos anos seguintes, nada será feito, pois outras eleições vão acontecer 
e depois sua preocupação será com a reeleição ou com a eleição do seu 
sucessor e os problemas somente se avolumarão!
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10. controle das desPesas 
coM Pessoal

A LRF trouxe como premissa para a diminuição do déficit 
público, entre outras, o controle da despesa com pessoal, oferecendo 
aos gestores públicos o prazo máximo de dois exercícios para que 
o ente público atendesse integralmente aos limites por ela estabe-
lecidos.

Diante disso, passaram os Poderes Exe-
cutivos municipais a trabalhar com um 
limite máximo de 54% das receitas 
correntes líquidas do ente para des-
pender com pessoal.

Nos termos do art. 15, da LRF, tornou-se regra básica para o 
gestor público que será considerada despesa não autorizada, irregular 
e lesiva ao patrimônio público toda e qualquer despesa não acom-
panhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos três 
primeiros exercícios de sua vigência, que não esteja rigorosamente 
adequada orçamentária e financeiramente com a LOA, o PPA e a 
LDO e, quando se tratar de despesa obrigatória de caráter continu-
ado, não se faça acompanhar das medidas compensatórias pela sua 
implementação.

Essas normas, de acordo com o § 4o do art. 16 da LRF, são con-
dições prévias não só para a aquisição de bens, serviços e obras, como 
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também para a desapropriação de imóveis urbanos, pois, de acordo 
com a Constituição Federal, esta desapropriação deverá ser obrigato-
riamente paga em dinheiro.

Despesa obrigatória de caráter continuado é aquela derivada 
de Lei, medida provisória ou ato administrativo normativo e gera-
dora de obrigação legal de execução por um período superior a dois 
exercícios.

As despesas geradas, com esse perfil, terão de atender ao que 
determina o art. 17 da LRF.

Para possibilitar o aumento nestas despesas, o gestor público 
terá duas alternativas, ambas de grande ônus político: aumento per-
manente de receita ou redução permanente de despesa.

A LRF define o aumento permanente de receita tão somente a 
partir “da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majo-
ração ou criação de tributo ou contribuição”.

Não terão relevância nesta prática, como solução para a geração 
destas despesas, iniciativas do tipo “combate à sonegação”, “bolão 
fiscal” e outras medidas do gênero.  E, para que não haja a menor 
chance de alguma brecha ou artifício legal, a Lei equipara o aumento 
de despesa à prorrogação de qualquer despesa já criada por prazo 
determinado.

Os gastos com a folha de pagamento de pessoal representam 
o principal item de despesas de todo o setor público brasileiro. Entre 
1995 e 1999, o conjunto dos Estados brasileiros gastou, em média, 
70% de suas receitas líquidas (as receitas disponíveis) com pagamento 
de pessoal, permitindo que apenas 30% dos recursos arrecadados nas 
esferas governamentais fossem destinados à prestação dos serviços 
públicos fundamentais para a população, como saúde, segurança, 
educação, saneamento e outros.

A imposição de limites para os gastos com pessoal tem como 
objetivo permitir que o administrador público cumpra o papel que 
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a sociedade lhe atribuiu, qual seja, o de proporcionar bem-estar à 
população, a partir dos recursos que lhe são entregues na forma de 
impostos.

O aumento da participação da folha de pagamento nas receitas 
de Estados e Municípios deveu-se à estabilidade econômica e à queda 
nos índices inflacionários e, também, ao componente de crescimento 
vegetativo, gerado pelas sucessivas vantagens atribuídas aos servido-
res que se acumulam e ampliam ano a ano.

Por conseguinte, a limitação dos gastos com pessoal em por-
centual relativo à Receita Corrente Líquida deve-se, antes de tudo, à 
necessidade urgente de manter o setor público com os recursos neces-
sários à sua manutenção e ao atendimento das demandas sociais.

De acordo com a LRF, consideram-se despesas de pessoal:

•	 Somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos;
•	 Despesas com inativos e pensionistas;
•	 Mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, 

militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies 
remuneratórias;

•	 Vencimentos e vantagens fixas e variáveis;
•	 Subsídios, proventos de aposentadoria;
•	 Reformas e pensões;
•	 Adicionais de qualquer natureza;
•	 Gratificações, horas extras e vantagens pessoais;
•	 Encargos sociais;
•	 Contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previ-

dência.

A apuração dos gastos com pessoal será realizada, semes-
tralmente, nos Municípios com menos de 50.000 habitantes e, 
quadrimestralmente, naqueles com população superior, tomando-se 
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por base a despesa dos últimos doze meses, ou seja, a do mês em que 
se verifica a apuração e a despesa dos onze meses anteriores.

A LC no 101/2000 determina dois limites distintos para os gas-
tos com pessoal no setor público:

•	 50% da RCL para a União; e
•	 60% da RCL para Estados e Municípios.

Esses limites estão repartidos entre todos os Poderes públicos, 
com porcentuais específicos para cada Poder.

Na esfera municipal, o limite de 60% para os gas-
tos com pessoal será assim repartido:
•	 6% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de 

Contas do Município, quando houver; e 
•	 54% para o Executivo.

Não serão consideradas na verificação do atendimento dos 
limites as despesas: com indenização por demissão de servidores ou 
empregados; relativas ao incentivo à demissão voluntária, os chama-
dos PDV; decorrentes de decisão judicial (em geral classificadas na 
rubrica “Sentenças Judiciais”), e da competência de período anterior 
ao da apuração das despesas com pessoal (somando-se o mês de refe-
rência com os onze meses anteriores), de acordo com o § 2o do art. 18 
da LC no 101/2000 e, ainda, as com inativos, custeadas com recursos 
de fundos próprios.

O parágrafo 1o do art. 18 da LC no 101/2000 estabelece que 
“os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra, que se 
referem à substituição de servidores e empregados públicos, serão 
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contabilizados como Outras Despesas de Pessoal”, deixando pre-
ver que estes não devem ser somados ao cômputo dos limites de 
despesa pessoal.

Esse dispositivo visa impedir a substituição da mão de obra de 
forma fictícia, por serviços de terceiros ou ainda terceirizados.

 Tenha muito cuidado com o limite, pois a partir 
do momento que o ente público exceder a 95% do limite 
estabelecido na LRF e, enquanto estiver incorrendo no 
excesso, fica este impedido de:

I. conceder vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração a qualquer título, 
excetuando-se aquelas decorrentes de sentença 
judicial ou de determinação legal ou contra-
tual;
É ressalvada a revisão geral anual prevista na Constituição 
da República, no inc. X, do art. 37.

II. criar cargo, emprego ou função;
III. alterar estrutura de carreira que venha a gerar aumento da 

despesa com pessoal;
IV. prover cargo público, admitir ou contratar pessoal a 

qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de apo-
sentadoria ou falecimento de servidor que atue nas áreas de 
educação, saúde e segurança;

V. contratar hora extra.

O ente público que ultrapassar os limites estabelecidos na Lei 
Complementar no 101/2000, enquanto estiver nessa situação, fica 
impedido de receber transferências voluntárias; de obter garantia 
direta ou indireta de outro ente público e, ainda, contratar operações 
de crédito, ressalvando-se apenas aquelas destinadas ao refinancia-
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mento da dívida do próprio ente e as que visem às práticas de redução 
de despesas com pessoal.

Se o excedente de limite ocorrer no primeiro quadrimestre 
do último ano de mandato do gestor, as sanções são imediata-
mente aplicadas, sem considerar os prazos legais para retornar aos 
limites, quais sejam o de dois quadrimestres para eliminação do exce-
dente, fazendo-o em, pelo menos, um terço no primeiro quadrimestre.

Excedendo os limites de despesa com pessoal, 
o gestor tem como caminhos a seguir: 

a. diminuir em ao menos 20% as despesas 
com cargos em comissão e funções grati-
ficadas; 

b. suspender o pagamento de horas extras; 
c. extinguir os contratos por prazo determinado; 
d. exonerar servidores não estáveis e, por último, se necessá-

rio, exonerar servidores estáveis.
Esta última medida, extrema, tem previsto constitucionalmente 

um rito especial. 

ATENÇÃO!
Não determinar os atos indispensáveis para diminuir as despe-

sas com pessoal é CRIME CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS, 
punido pela Lei no 10.028, de 2000, que determinou ao Tribunal de 
Contas a responsabilidade por julgar esta infração administrativa e 
puni-la com multa de 30% dos vencimentos anuais do agente que 
lhe der causa, sendo o pagamento da multa de sua responsabili-
dade pessoal.

Ainda a LRF estabeleceu no parágrafo único, do art. 21, que é 
nulo de pleno direito o ato que aumente a despesa com pessoal nos 
180 dias anteriores ao encerramento do mandato do gestor; e a Lei no 
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10.028, de 2000, inseriu no Código Penal Brasileiro o art. no 359-G, 
que diz o seguinte:

Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acar-
rete aumento de despesa total com pessoal, nos cento e 
oitenta dias anteriores ao final do mandato ou da legis-
latura.
Pena – reclusão, de 1 (um) ano a 4(quatro) anos.

Ainda tratando de despesas com pessoal, é essencial ter muito 
cuidado com o pagamento de diárias. Isso deve estar regrado por 
lei municipal e a forma de concessão, os valores e a obrigatoriedade 
da prestação de contas precisam ser observados na forma preconi-
zada na Lei.

Também é muito importante estabelecer critérios para os des-
locamentos e para a consequente concessão de diárias e despesas 
de viagem. 

LEMBRE-SE!
É indispensável levar-se em conta o interesse público. O desloca-
mento do servidor e as despesas com isto precisam reverter em 
benefício para o ente público ou para o contribuinte.

Alguns julgados sobre os temas que abordamos:

Processo no 007.06.001993-7 – 2a Vara da Comarca de 
Baixo Guandu – ES.
Denúncia: Concessão de promoções e gratificações por 
tempo de serviço e assiduidade nos últimos dois meses do 
encerramento do mandato dos agentes políticos.
Sentença: Julgo procedente o pedido formulado na denún-
cia para condenar [...], já qualificado, como incurso nas 
sanções previstas pelo Art. 359-G c/c art. 71, caput, ambos 
do Código Penal ( por vinte uma vezes), passando a dosar 
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a pena a ser-lhe aplicada, em observância ao disposto no 
art.68 caput do Código Penal.
[...] 
A vista dessas circunstâncias individualmente analisadas, 
fixo a pena-base privativa de liberdade em 2 (dois) anos 
de reclusão para cada um dos crimes de aumento de 
despesa total com pessoal no último ano do mandato 
ou legislatura.

Recurso Especial No1.204.373 – SE (2010⁄0141911-0)
Relator: Ministro Herman Benjamin
Recorrente: Ministério Público do Estado de Sergipe

EMENTA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. “FUNCIONÁRIO FANTASMA”. 
1. Ação Civil Pública por improbidade administrativa 
contra Prefeito e motorista. Este foi nomeado em cargo 
de comissão por aquele, sem assumir efetivamente as fun-
ções. Incidência dos arts. 10 e 11 da Lei 8.429/1992.
2. Foi demonstrado que o motorista cumpria 44 horas 
semanais em lotérica,o que o afastava do desenvolvimento 
regular de suas atividades no período em que dele se 
espera disponibilidade para o serviço público. O trabalho 
nos finais de semana ou em horários especiais não elide a 
reprovabilidade da conduta. 
3. O Tribunal de origem entendeu que a cumulação de 
empregos e a flexibilização de horários caracterizariam 
mera irregularidade administrativa. A decisão merece 
reforma. O princípio da moralidade veda aos agentes 
públicos cumular cargos exercidos no mesmo período 
do dia. Ainda que o cargo seja em comissão, exige-se do 
servidor a obrigatoriedade do trabalho a contento e a efi-
ciência na atividade, contrastando com ampla e irrestrita 
flexibilização do horário de trabalho. 
4. Recurso Especial provido.
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Recurso Especial no 300.184 – SP (2001⁄0005513-3)
Relator: Ministro Franciulli Netto
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo 
    
EMENTA
RECURSO ESPECIAL – Alíneas “a” e “c” - Administra-
tivo – Ação de improbidade administrativa – Pagamento 
indevido de horas extras a ocupantes de cargo em comis-
são – Acórdão que afastou a aplicação da sanção de 
suspensão dos direitos políticos por três anos determinada 
pela sentença – Alegação do Ministério Público Estadual 
de que não há possibilidade de excluir a sanção – Aplica-
ção do princípio da proporcionalidade – Possibilidade de 
incidência não cumulativa das sanções do art. 12, inciso 
III, da Lei no	8.429⁄92	–	Divergência	jurisprudencial	não	
configurada.
A aplicação das sanções da Lei no	8.429⁄92	deve	ocorrer	
à luz do princípio da proporcionalidade, de modo a evitar 
sanções desarrazoadas em relação ao ato ilícito praticado, 
sem, contudo, privilegiar a impunidade. Para decidir pela 
cominação isolada ou conjunta das penas previstas no 
artigo 12 e incisos, da Lei de Improbidade Administrativa, 
deve o magistrado atentar para as circunstâncias peculia-
res do caso concreto, avaliando a gravidade da conduta, a 
medida da lesão ao erário, o histórico funcional do agente 
público etc.
No particular, foram os ocupantes de cargo em comis-
são condenados pelo r. Juízo sentenciante pela percepção 
de verbas pagas indevidamente por trabalhos extraordi-
nários, bem como o ex-prefeito do Município por deferir 
o pagamento de forma irregular. Nos termos da legisla-
ção municipal de regência, tais serviços somente seriam 
permitidos em hipóteses excepcionais e temporárias, con-
dicionadas à autorização por escrito do superior imediato, 
que deverá justificar o fato, o que, in casu, não se deu.
A sentença ordenou o ressarcimento dos valores indevida-
mente recebidos pelos agentes públicos, respondendo pelo 
total do débito, solidariamente, o ex-prefeito, bem como a 
suspensão dos direitos políticos. O Tribunal, por sua vez, 
deu provimento em parte à apelação para afastar a conde-
nação referente à suspensão dos direitos políticos.
A imposição dessa última, efetivamente, seria medida 
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desarrazoada, visto que, como ressaltou a Corte de ori-
gem, as provas dos autos demonstram a real prestação do 
serviço pelos réus, e que a vantagem pecuniária obtida 
equivale apenas a R$ 4.023,72 (quatro mil e vinte e três 
reais e setenta e dois centavos) para cada um dos servido-
res, segundo cálculo realizado em novembro de 2000, a 
desautorizar a aplicação de sanção mais gravosa.
Ausência de similitude fática ente os acórdãos confron-
tados.
Recurso especial não conhecido pela alínea “c” e conhe-
cido, mas não provido pela alínea “

Processo: Apelação Cível 1.0407.07.017269-4/001 
0172694-37.2007.8.13.0407 (1)
Relator: Des.(a) Heloisa Combat
Órgão Julgador/Câmara: Câmaras Cíveis Isoladas / 7a 
CÂMARA CÍVEL
Súmula: NEGARAM PROVIMENTO 
Data de Julgamento: 26/05/2009
Data da publicação da súmula: 26/6/2009

Ementa: 
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CON-
TRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÃO ILEGAL 
– SERVIÇOS DE NATUREZA HABITUAL E PERMA-
NENTE – PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA 
LEGISLAÇÃO – NULIDADE DO ATO – PROTEÇÃO 
AO CONTRATADO DE BOA-FÉ – DIREITOS SOCIAIS 
ESTENDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS. A lega-
lidade da contratação temporária exige a estipulação 
de prazo determinado de vigência, respeitado o prazo 
máximo da lei municipal, e que as funções a serem desem-
penhadas visem a atender necessidade pública temporária 
e excepcional. Excedendo-se com sucessivas prorrogações 
o prazo máximo determinado no diploma regulamentador 
e demonstrado que a necessidade passou a ser habitual e 
permanente, resulta nulo o contrato por ofensa ao art. 37, 
II, da Constituição Federal. Embora o contrato nulo não 
produza efeitos, excepcionalmente, deve ser resguardado 
o direito do administrado, que de boa-fé prestou os servi-
ços, conferindo-lhe além das verbas previstas no contrato, 
férias remuneradas com o acréscimo de um terço e décimo 
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terceiro salário. Aplicação dos princípios da segurança 
jurídica, da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem 
causa. Estendem-se aos funcionários públicos contratados 
de forma irregular os direitos sociais assegurados na Cons-
tituição Federal a todo trabalhador, consoante disposto no 
art. 39, §3o da CF/88, entendidas como garantias mínimas 
à sua dignidade e ao efetivo exercício do direito ao lazer 
e à preservação de sua saúde (art. 6o da CF/88). Recurso 
improvido.

Processo: Agravo de Instrumento 1.0049.08.013437-
9/001 0134379-10.2008.8.13.0049 (1)
Relator: Des.(a) Fernando Botelho
Órgão Julgador / Câmara: Câmaras Cíveis Isoladas / 8a 
CÂMARA CÍVEL
Súmula: NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO 
Data do Julgamento: 23/10/2008
Data da publicação da súmula: 12/11/2008

Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEPOTISMO. 
ESPOSA DO PREFEITO. CARGO EM COMISSÃO. 
EXONERAÇÃO. I – À luz do art.37 da CR/88, a adminis-
tração pública deve reger-se pelos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. II – 
Nomeada a esposa do prefeito para cargo em comissão 
de Secretária Geral do Município, sua exoneração se faz 
imperiosa face à considerável influência do vinculo fami-
liar como motivação do ato administrativo, conduta tida 
como imoral e, portanto, violadora dos princípios consti-
tucionais da impessoalidade e moralidade.
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11. lei da transParência

A LRF estabelece como regra de transparência o incentivo à 
participação popular, impondo a realização de audiências públicas 
durante os processos de elaboração e discussão dos planos, diretrizes 
e orçamentos.

TENHA EM MENTE que, quando da elaboração 
do PPA, da LDO e da LOA, é imprescindível orga-
nizar a participação popular.
Faça-o, embora seus auxiliares lhe digam que 
não é necessário.

Quem responde pelo descumprimento é o(a) senhor(a)!
Organize audiências públicas nos bairros ou com as entidades de 
representação da sociedade local como: associações de moradores, 
sindicatos etc.
Determine o registro documental dessas audiências e guarde esses 
documentos. Quando o TCE ou o MP lhe cobrar, eles poderão com-
provar as práticas.

Neste ano de 2013, todos os Municípios brasileiros estão obri-
gados, a partir de 27 de maio, a cumprir ao que a LRF determina nos 
artigos seguintes:

Art. 48 São instrumentos de transparência da gestão fiscal, 
aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios 
eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis 
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de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o 
respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Exe-
cução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as 
versões simplificadas desses documentos.
Parágrafo único. A transparência será assegurada também 
mediante:
I – incentivo à participação popular e realização de audi-
ências públicas, durante os processos de elaboração e de 
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 
orçamentos;
II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento 
da sociedade, em tempo real, de informações pormeno-
rizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 
meios eletrônicos de acesso público;
III – adoção de sistema integrado de administração finan-
ceira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade 
estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto 
no art. 48-A.

Art.48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do 
parágrafo único do art.48, os entes da Federação dispo-
nibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a 
informações referentes a:
I – quanto a despesa: todos os atos praticados pelas uni-
dades gestoras no decorrer da execução da despesa, 
no momento de sua realização, com a disponibilização 
mínima dos dados referentes ao número do correspondente 
processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pes-
soa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando 
for o caso, ao procedimento licitatório realizado;
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda 
a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recur-
sos extraordinários.

Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Exe-
cutivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no 
respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsá-
vel pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos 
cidadãos e instituições da sociedade.
Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá 
[...]
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Estes instrumentos de transparência têm prazos 
para serem encaminhados aos órgãos destinados 
na Lei e precisam ser cuidadosamente cumpridos.

O descumprimento nos prazos enseja o estabelecimento de san-
ções administrativas previstas na Lei no 10.028/2000, que acrescentou 
artigos ao Decreto-Lei no 201/1967.

•	 Até 30 de abril de cada ano para encaminhar as contas refe-
rentes ao exercício anterior ao governo federal, com cópia 
para os governos estaduais.

•	 Ao final de cada bimestre do exercício financeiro, encami-
nhar ao TCE ou ao TCM o relatório bimestral da execução 
orçamentária.

•	 Este deverá ser composto pelo balanço orçamentário do 
bimestre, pelos demonstrativos de apuração da Receita Cor-
rente Líquida, despesas com juros e restos a pagar, receitas 
e despesas previdenciárias e resultados nominal e primário.

•	 Ao final de cada quadrimestre nos Municípios com mais 
de 50.000 habitantes e ao final de cada semestre nos Muni-
cípios com número menor que este, o Relatório de Gestão 
Fiscal.

O Relatório de Gestão Fiscal, segundo a LC no 101/2000, deverá 
conter os demonstrativos que comprovem o cumprimento dos limites 
estabelecidos pela LRF e outras informações capazes de demonstrar 
a situação financeira e fiscal do Município, como:

I.  Comparativo com os limites da LRF, dos seguintes 
montantes:
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a. Despesa total com pessoal, distinguindo a com inati-
vos e pensionistas;

b. Dívidas consolidada e mobiliária;
c. Concessão de garantias;
d. Operações de crédito, inclusive por antecipação de 

receita (que no último ano de mandato não ocorrerá);
II.  Indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, 

se ultrapassado qualquer dos limites;
III.  Demonstrativos do último quadrimestre ou semestre:

a. Do montante das disponibilidades de caixa em trinta 
e um de dezembro;

b. Da inscrição em Restos a Pagar das despesas:
•	 Liquidadas;
•	 Empenhadas e não liquidadas;
•	 Empenhadas e não liquidadas, inscritas até o 

limite do saldo da disponibilidade de caixa;
•	 Não inscritas por falta de disponibilidade de 

caixa e cujos empenhos foram cancelados:
c. Do cumprimento de eventual operação de crédito 

por antecipação de receita.

O Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo dos Muni-
cípios deverá ser assinado por: prefeito, secretário da fazenda, 
responsável pelo controle interno e outros conforme determinar a 
legislação municipal.

O Relatório de Gestão Fiscal do Poder Legislativo será assi-
nado pelo presidente e demais membros da Mesa Diretora do Poder, 
conforme seu Regimento Interno e conterá apenas as informações 
relativas à despesa total com pessoal e a indicação de medidas corre-
tivas adotadas ou a adotar no caso de descumprimento dos limites e, 
ainda, os demonstrativos do último quadrimestre ou semestre.
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12. o Padrão MíniMo de 
qUalidade

Em 27 de maio de 2010, foi editado o Decreto no 7.185, que 
dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do sistema integrado 
de administração financeira e controle no âmbito de cada ente da 
Federação para atender aos determinativos da Lei Complementar no 
101/2000.

Pelo Decreto, o sistema integrado de administração financeira 
deverá permitir a liberação em tempo real das informações porme-
norizadas sobre a execução orçamentária de cada uma das unidades 
gestoras, referentes à receita e à despesa e ao registro contábil tempes-
tivo dos atos e dos fatos relativos ao patrimônio da entidade.

A liberação em tempo real corresponde à disponibiliza-
ção das informações, em meio eletrônico que possibilite amplo aces-
so público, até o primeiro dia útil subsequente à data do registro con-
tábil no respectivo sistema, sem prejuízo do desempenho e da preser-
vação das rotinas de segurança operacional necessários ao seu pleno 
funcionamento.

E TEM MAIS, BEM MAIS... Há outros 
instrumentos de transparência que precisam ser 
observados!

12.1 Lei no 9.452, de 20 de março de 1997

As prefeituras dos Municípios beneficiários da liberação de 
recursos por parte dos órgãos e entidades da administração fede-
ral direta e das autarquias, fundações públicas, empresas públicas e 
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sociedades de economia mista federais notificarão aos partidos políti-
cos, aos sindicatos de trabalhadores e às entidades empresariais, com 
sede no Município, sobre a respectiva liberação, no prazo de dois dias 
úteis, contados da data do recebimento dos recursos.

A lei determina, ainda, que as Câmaras Municipais represen-
tarão junto ao Tribunal de Contas da União o descumprimento do 
estabelecido na Lei.

12.2 Decreto no 7.507, de 27 de junho de 2011

Este Decreto dispõe sobre a movimentação de recursos federais 
transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios em decorrência 
das Leis: 8.080/1990 – Lei Orgânica da Saúde; 8.142/1990 – Gestão 
do SUS; 10.880/1904 – Pnate; 11.494/2007 – Fundeb; 11.692/2008 – 
ProJovem; 11.947/2009 – Pnae.

O Decreto impõe a obrigação de que todos os recursos repas-
sados por força da legislação citada sejam mantidos em contas 
específicas em agências de instituições financeiras oficiais federais 
e que sua movimentação ocorra exclusivamente por meio eletrônico, 
mediante crédito em conta-corrente de titularidade dos fornecedores 
e prestadores de serviços, devidamente identificados. 

Ficou vedada, a partir de 27 de agosto de 2011, a utilização de 
cheques para os pagamentos com os recursos de que trata o Decreto.

Somente mediante justificativa consubstanciada, será possível 
realizar saques para pagamento em dinheiro a pessoas físicas que não 
possuam conta bancária, mediante a utilização de mecanismos que 
permitam a identificação do beneficiário final.

Nenhum saque poderá ultrapassar o valor de R$ 800,00 e todos 
os saques estão limitados a R$ 8.000,00 por ano.

Por conta do estatuído no Decreto, independentemente de auto-
rização do titular das contas, os órgãos repassadores dos recursos 
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divulgarão mensalmente, em seu portal na internet, os extratos das 
contas correntes dos programas e ações referidos no decreto, com 
a identificação da movimentação financeira, bem como dos benefi-
ciários dos pagamentos realizados pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios.

12.3 Acesso a informações públicas

A Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, regula o acesso 
a informações previsto no inc. XXXIII do art. 5o, no inc. II do § 3o 
do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei 
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de 
maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; 
e dá outras providências.

A Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados por 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para garantir o acesso 
a informações como assegura a Constituição da República e devem 
ser executados em conformidade com os princípios básicos da admi-
nistração pública e com as seguintes diretrizes:

I. observância da publicidade como preceito geral e do sigilo 
como exceção;

II. divulgação de informações de interesse público, indepen-
dentemente de solicitações;

III. utilização de meios de comunicação viabilizados pela tec-
nologia da informação;

IV. fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 
administração pública;

V. desenvolvimento do controle social da administração 
pública.
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Os órgãos e as entidades da administração pública devem asse-
gurar os direitos a obter:

I.  orientação sobre os procedimentos para a consecução de 
acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encon-
trada ou obtida a informação almejada;

II.  informação contida em registros ou documentos, pro-
duzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, 
recolhidos ou não a arquivos públicos;

III.  informação produzida ou custodiada por pessoa física 
ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com 
seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já 
tenha cessado;

IV.  informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;
V.  informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e 

entidades, inclusive as relativas à sua política, organiza-
ção e serviços;

VI. informação pertinente à administração do patrimônio 
público, utilização de recursos públicos, licitação, con-
tratos administrativos; e

VII. informação relativa:
a. à implementação, acompanhamento e resultados dos 

programas, projetos e ações dos órgãos e entidades 
públicas, bem como metas e indicadores propostos;

b. ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e to-
madas de contas realizadas pelos órgãos de controle 
interno e externo, incluindo prestações de contas rela-
tivas a exercícios anteriores.

Os órgãos e as entidades públicas estão obrigados a promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil 
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acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse 
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas e delas deverão 
constar no mínimo:

I.  Registro das competências e da estrutura organizacional, 
endereços e telefones das respectivas unidades e horários 
de atendimento ao público;

II.  Registros de quaisquer repasses ou transferências de recur-
sos financeiros;

III.  Registros das despesas;
IV.  Informações concernentes a procedimentos licitatórios, 

inclusive, os respectivos editais e resultados, bem como a 
todos os contratos celebrados;

V.  Dados gerais para o acompanhamento de programas, 
ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e

VI.  Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

O acesso às informações públicas será assegurado mediante:

I. Criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos 
e nas entidades do poder público, em local com condições 
apropriadas para:

a) atender e orientar o público quanto ao acesso a infor-
mações;

b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas 
respectivas unidades;

c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso 
a informações.

II. Realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à 
participação popular ou a outras formas de divulgação.
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Para atender aos determinativos da Lei, os órgãos e as enti-
dades da administração pública deverão utilizar todos os meios e 
instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divul-
gação em sites oficiais da rede mundial de computadores.

Os Municípios com população até 10.000 habitantes ficam dis-
pensados da obrigação de divulgar na Internet, porém, permanecem 
obrigados a divulgar em tempo real as informações relativas à exe-
cução orçamentária e financeira, nos prazos e critérios estabelecidos 
na Lei Complementar no 101/2000, art. 73-B acrescentado pela LC no 
131/2009.

A CNM, em seu site, disponibiliza aos gestores toda a orienta-
ção para a organização do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC. 
Veja http://www.leideacesso.cnm.org.br/leideacesso/

O agente público que descumprir os determinativos desta Lei 
de Acesso à Informação responderá por improbidade administrativa, 
e a pessoa física ou entidade privada que deixar de observar os deter-
minativos da Lei estará sujeita às seguintes sanções: advertência, 
multa, rescisão do vínculo com o poder público, impedimento para 
participar de licitações pelo prazo de 2 anos e declaração de inidonei-
dade para licitar ou contratar com a administração pública.
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13. o controle interno 
coMo o Maior Parceiro da 
boa gestão

Imagine como seria bom, contar com alguém que revisasse 
tudo o que foi feito e pudesse lhe dizer: prefeito(a), erramos aqui! 
Vamos corrigir?

Este é o papel do CONTROLE INTERNO, que muitos, infe-
lizmente, interpretam como um inimigo na trincheira e que, na 
realidade, é o terceiro olhar do prefeito sobre a administração e tudo 
o que está sendo feito. AO MENOS É ASSIM QUE DEVE SER!

O controle interno deve ser constituído por servidores públi-
cos de carreira, que conheçam efetivamente a administração e a 
legislação e que, por isso, não vão permitir que coisas erradas pros-
perem e vão alertá-lo para todas as ações indevidas, sugerindo, 
inclusive, as soluções.

Os integrantes do órgão de controle são também responsáveis 
pelas ações que lhes cabe fiscalizar e, se coniventes com o ilícito, 
serão responsabilizados.

Se o controle interno trabalhar bem e se o gestor atender a todas 
as suas recomendações, certamente a administração e o gestor esta-
rão tranquilos e prontos, quando do encerramento do mandato, para 
entregar um Município em perfeitas condições financeiras e adminis-
trativas para o novo gestor ou para o  prefeito que, reeleito, usufruirá 
a boa administração que realizou.

A Constituição Federal, ao tratar dos Municípios, destinou 
um artigo especial para abordar a fiscalização deste ente público; e 
a LRF, ao exigir a edição dos Relatórios de Gestão Fiscal, determina 
que estes deverão ser assinados pelo controle interno.
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O Sistema de Controle Interno tem como finalidade a ava-
liação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a 
execução dos programas constantes da LDO e da Lei Orçamentária 
Anual, ao lado da verificação da legalidade de todas as práticas, ava-
liando os resultados no que se refere à eficácia e eficiência da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos responsáveis pela 
administração do Município.

Deverá o controle estar atento para o cumprimento de todos os 
limites e obrigações, bem como prazos impostos pela legislação e, 
ainda, avaliar a aplicação das subvenções e o resultado da aplicação 
das transferências de recursos da União e do Estado.

Também deverão ser objeto de análise e avaliação, as renúncias 
de receita que impliquem redução discriminada de tributos ou con-
tribuições e outros benefícios que possam corresponder a tratamento 
diferenciado.

O controle interno verificará a aplicação de recursos públicos 
por entidades de direito privado de forma que realmente seja alcan-
çado o objeto conveniado.

Na ação efetiva, considerar sempre a necessidade de avaliar o 
cumprimento dos princípios da administração pública, em relação a 
todas as práticas administrativas.

O controle interno observará, também, o atendimento de todas 
as obrigações relativas a pessoal, a forma de remuneração dos servi-
dores e dos agentes políticos, o controle destes gastos e a aplicação 
dos recursos voltados sempre para o atendimento do interesse público.

A efetiva preservação do patrimônio 
público é outro aspecto a ser considerado nos 
objetivos do controle interno, assim como as 
regras relativas a licitações, concessões e 
permissões, como também cumprimento de 
convênios e execução dos contratos.
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Além disso, deverá preocupar-se com a verificação do cumpri-
mento das obrigações impositivas da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
pois, ao assinar o relatório da Gestão Fiscal, terá de certificar o cum-
primento ou o descumprimento das obrigações decorrentes da Lei 
Complementar no 101/2000.

A área de atuação do Sistema de Controle Interno são os pode-
res do Município em todas as suas práticas administrativas e abrange 
todas as unidades e entidades dos Poderes Executivo e Legislativo 
municipal.

O Sistema para efetivar sua ação deverá organizar-se a partir 
da Lei que o cria e estabelece suas funções e do regulamento que lhe 
dará suporte para a execução dos seus objetivos de forma ordenada 
e sequencial.

Atua também como órgão auxiliar do Tribunal de Contas do 
Estado ou dos Municípios no exercício de suas funções de controle 
externo e ao Poder Legislativo Municipal, nas funções de fiscalização 
por ele executadas.

O órgão central de controle interno deverá ao final de cada qua-
drimestre ou semestre ter elaborado relatório de acompanhamento do 
cumprimento das obrigações da LRF verificando:

•	 Previsões de receita, metas bimestrais de arrecadação, dis-
ponibilidades de caixa do RPPS e correta utilização dos 
recursos vinculados;

•	 Realização de audiências públicas, cumprimento das obri-
gações relativas a despesas com pessoal e gastos totais do 
Poder Legislativo;

•	 Operações de crédito, dívida consolidada líquida, receita 
resultante da alienação de bens, restos a pagar.
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IMPORTANTE!
O órgão central de controle interno não tem competência para 

CONCLUIR pelo atendimento ou não atendimento da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, sendo esta conclusão da exclusiva alçada do 
Tribunal de Contas, porém as anotações do controle interno servem 
para:

•	 auxiliar o Tribunal de Contas;
•	 acompanhar os procedimentos da administração; 
•	 alertar ao gestor dos eventuais descumprimentos ou do 

risco destes acontecerem; 
•	 sugerir soluções para evitar que as falhas ocorram ou cor-

rigi-las a tempo; 
• PR EVENIR EVENTUAIS PR ÁTICAS QUE 

VENHAM A PENALIZAR O GESTOR E OU O ENTE 
PÚBLICO.
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14. Prestação de contas 
dos recUrsos federais

O Tribunal de Contas da União editou a Súmula no 230, que 
estabelece a obrigatoriedade de o novo prefeito realizar a prestação 
de contas dos recursos federais recebidos pelo ente público, na gestão 
anterior se o prefeito que deixou o cargo não o tiver feito.

A Súmula determina ainda que, caso seja impossível a reali-
zação da prestação de contas por inexistência de documentos, dados 
ou registros adequados, tem o gestor no exercício do cargo a obriga-
ção de adotar as medidas legais cabíveis para proteger o patrimônio 
público e dentre estas está a instauração da Tomada de Contas Espe-
cial.

SÚMULA No 230 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU
Compete ao prefeito sucessor apresentar as contas refe-
rentes aos recursos federais recebidos por seu antecessor, 
quando este não o tiver feito ou, na impossibilidade de 
fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo 
do patrimônio público com a instauração da competente 
Tomada de Contas Especial, sob pena de co-responsabi-
lidade.
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15. licitações

A maior incidência de condenações de prefeitos em todo o 
Brasil e junto ao Tribunal de Contas da União é exatamente em decor-
rência do descumprimento da Lei 8.666/1993, Lei das Licitações.

A fraude ao processo, as licitações conduzidas, o superfatu-
ramento, o favorecimento de empresas ou prestadores de serviços, 
as inexigibilidades inexistentes, os fracionamentos, as dispensas são 
indiscutivelmente as causas mais comuns de cassação de mandatos, 
prisão de prefeitos e secretários e condenações de agentes políticos.

A Lei existe para ser cumprida com moralidade, impessoali-
dade, publicidade, economicidade e eficiência. A finalidade primeira 
da lei é a viabilidade de competição, portanto, não há como utilizar 
mecanismos que burlem este princípio sem que, em algum momento, 
sejam descobertos.

Prefeito(a), cuide muito disto: a Comissão de licitação tem de 
ser nomeada anualmente e sempre deverá ser substituído no mínimo 
um integrante desta.

Estabeleça como regra:
•	 Quem requisita, não compra.
•	 Quem compra não recebe.
•	 Quem compra e quem recebe, não distri-

bui.
•	 Quem compra, quem recebe e quem distribui, NÃO PAGA!

Observe ainda:
•	 Quem requisita, não faz o Edital.
•	 Quem faz o Edital, não participa do processo de aquisição 

do bem.
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•	 Cuide e determine a atualização permanente do cadastro 
de fornecedores.

Não corra riscos para proteger o comércio local. Antes de 
fomentar o desenvolvimento, é necessário atender aos princípios; e 
economicidade é um deles, impessoalidade também.

USE O SISTEMA DE PREGÃO, ELE É MUITO EFICIENTE! 
É também obrigatório para comprar com recursos do governo federal.

O pregão eletrônico é mais eficiente ainda, e a economia do 
ente público nas compras por pregão eletrônico é enorme!

Cuide-se! É o(a) senhor(a) quem responderá!
Na hora de arcar com as responsabilidades, ninguém é amigo! 

O comerciante que foi protegido vai ser o primeiro a apontá-lo como 
ímprobo!

Exemplificamos:

RECURSO ESPECIAL No 842.461 – MG (2006/0080132-0)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO 
ADVOGADO : 
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: - Tra-
ta-se de recurso especial interposto com amparo na alínea 
“a” do permissivo constitucional contra acórdão do Tribu-
nal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:
EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO 
DE CONTADOR,SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINIS-
TRATIVA. PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 12, 
DA LEI FEDERAL No 7.347/85. IMPROCEDÊNCIA. 
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO
IMPUGNADO PRATICADO EM CONFORMIDADE 
COM O DISPOSTO NO ART. 25, INCISO II E PARÁ-
GRAFO 1o, DA LEI No 8.666/93. RECURSO A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO.



Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM86

RECURSO ESPECIAL No 848.549 – MG 
(2006/0068990-2)
RELATOR: MINISTRO GILSON DIPP
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO: 
ADVOGADO: 
EMENTA
CRIMINAL. RESP. CRIME COMETIDO POR PRE-
FEITO. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEI-
ÇÃO DA DENÚNCIA.
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PELO MUNICÍPIO. 
INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO 
PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PRO-
VIDO.

I. A inviabilidade de competição, da qual decorre a ine-
xigibilidade de licitação,deve ficar adequadamente 
demonstrada.
II. Os casos de inexigibilidade de licitação ocorrem quando 
não há qualquer possibilidade de competição, diante da 
existência de apenas um objeto ou pessoa capazes de aten-
der às necessidades da Administração Pública.
III. Hipótese em que a Administração Pública, a pre-
texto de utilização do seu poder discricionário, contratou 
advogado sem procedimento licitatório, com base em sua 
“experiência profissional”, através da simples menção de 
que o casuídico teve seu currículo aprovado pela comissão 
de licitação e pelo fato de que já prestara serviços a outras 
municipalidades.
IV. Não demonstrada a inviabilidade de competição, da 
qual decorre a inexigibilidade de licitação, e nem a licitude 
na utilização de serviço público.
V. Não obstante a orientação jurisprudencial desta Corte 
no sentido da necessidade de verificação do dolo para o 
recebimento da inicial acusatória nos crimes de respon-
sabilidade de prefeito municipal, no presente caso tal 
entendimento não se mostra aplicável, se a apontada ausên-
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cia de dolo na conduta do Prefeito não veio acompanhada 
de fundamentação suficiente a respaldar tal conclusão.
VI. Recurso provido, nos termos do voto do Relator.
ACÓRDÃO
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de 
Justiça. “A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso 
e lhe deu provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator.”Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Arnaldo Esteves 
Lima e Felix Fischer votaram com o Sr.Ministro Relator.
Brasília (DF), 7 de dezembro de 2006(Data do Julgamento)
MINISTRO GILSON DIPP

Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ESPECIAL No 928.315 – MA 
(2007/0045127-2)
RELATORA: MINISTRA ELIANA CALMON
RECORRENTE: ESTADO DO MARANHÃO
 
EMENTA
ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 
– NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
POR AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO – ART. 59, PARÁ-
GRAFO ÚNICO DA LEI 8.666/93.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, embora o con-
trato administrativo cuja nulidade tenha sido declarada não 
produz efeitos, a teor do art. 59 da Lei 8.666/93, não está 
desonerada a Administração de indenizar o contratado 
pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes 
da administração, desde que comprovados, ressalvada a 
hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para 
a nulidade.
2. Procedência da ação de cobrança que se mantém.
3. Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as 
acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma 
do Superior Tribunal de Justiça “A Turma, por unanimi-
dade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto 
do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. Ministros João 
Otávio de Noronha, Castro Meira, Humberto Martins e 
Herman Benjamin votaram com a Sra. Ministra Relatora.
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Brasília-DF, 12 de junho de 2007 (Data do Julgamento)
MINISTRA ELIANA CALMON
Relatora

Processo: 2010.000742-1 
Julgamento: 18/6/2010
Órgão Julgador: 1a Câmara Cível
Classe: Apelação Cível
Apelação Cível em Ação Popular no: 2010.000742-1
Relator: Dês. Tutmés Airan de Albuquerque Melo.
 
Acórdão no 1.0405/2010
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO POPU-
LAR. LICITAÇÃO IRREGULAR. DANO AO ERÁRIO. 
EXISTÊNCIA. SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA 
DE BEM ADQUIRIDO COM RECURSOS DE ENTE 
MUNICIPAL. ATO DO PREFEITO. NULIDADE. CHA-
MAMENTO AO PROCESSO DE PESSOA PRIVADA 
BENEFICIADA JUSTIFICADA EM RAZÃO DA RES-
PONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA. PEDIDO 
FEITO PELOS APELADOS NAS CONTRARRAZÕES. 
NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA. 
PROVIMENTO NEGADO.  UNANIMIDADE. 
1. Para que os apelados pudessem pleitear a reforma da 
sentença, no ponto em que se sentiram inconformados, 
deveriam manejar recurso próprio ou se utilizar de recurso 
na forma adesiva. 
2. A nulidade do ato praticado pelo apelante, além do ques-
tionado processo licitatório de locação, deve ser visto como 
imperativo, pois, como bem assentou o magistrado, teve 
como objeto bem indisponível, qual seja, a compra e venda 
de trator que, fraudulentamente ou não, foi adquirido com 
recursos do Município de Água Branca, Município do qual 
o apelante era prefeito à época.
3. Em razão de sua responsabilidade social, necessária a 
reintegração da empresa beneficiária do ato ora impug-
nado ao polo passivo, devendo responder solidariamente 
pelo dano causado ao erário do Município de Água Branca 
juntamente com o apelante.
CONCLUSÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos 
de apelação cível no 2010.000742-1, em que figura como 
apelante José Rodrigues Gomes e, como apelados, José 
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Humberto Vilar Torres e outros, devidamente qualifica-
dos nestes autos.
ACORDAM os desembargadores da 1.a Câmara Cível, 
à unanimidade de votos, em conhecer do recurso para, 
no mérito, em idêntica votação, negar-lhe provimento. 
Acórdão: 1.0405/2010. Tomaram parte no julgamento o 
des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo – relator, o des. 
Washington Luiz  Damasceno Freitas – revisor, e o des. 
James Magalhães de Medeiros. Presidiu a sessão o des. 
James Magalhães de Medeiros.
Santana do Ipanema, 18 de junho de 2010 
Des. James Magalhães de Medeiros
Presidente
Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo
Relator

1.0543.07.000938-5/001 
0009385-14.2007.8.13.0543 (1) 
Relator(a): Des.(a) Herculano Rodrigues
Data de Julgamento: 17/12/2009 
Data da publicação da súmula: 25/01/2010    
Ementa: LICITAÇÃO FRAUDULENTA. DESVIO DE 
RECURSOS PÚBLICOS. RÉU EX-PREFEITO MUNI-
CIPAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 96, IV 
DA LEI No 8.666/93. PRELIMINARES. INVESTIGA-
ÇÕES CONDUZIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REJEITA-SE. 
RECURSO MINISTERIAL. ASSINATURAS NAS 
NOTAS DE EMPENHO. MATERIALIDADE DO 
CRIME DE DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. PAR-
TICIPAÇÃO DOS CO-DENUNCIADOS. LICITAÇÃO 
FRAUDULENTA. “EMENDATIO LIBELLI”. ADE-
QUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA. DECLARAÇÕES DO 
CO-RÉU LICITANTE ADJUDICATÁRIO. HARMO-
NIA COM O RESTANTE DA PROVA. CONDENAÇÃO 
DO PREFEITO E DOS MEMBROS DA COMISSÃO 
DE LICITAÇÃO. RÉU QUE EMITE NOTAS FISCAIS 
MATERIALMENTE FALSAS. CONDUTA DE FALSI-
DADE IDEOLÓGICA. DELAÇÃO PREMIADA. NÃO 
SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CO-RÉ 
QUE NÃO INTEGROU COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 
INSUFICIÊNCIA DA PROVA. ABSOLVIÇÃO MAN-
TIDA. DOSIMETRIA DA PENA.
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– Inexiste proibição para que o Ministério Público pro-
mova investigações de forma a subsidiar o oferecimento de 
Denúncia, o que encontra amparo, inclusive, na Constitui-
ção Federal, estando a vedação dirigida apenas à condução 
de Inquérito Policial.
– O Prefeito Municipal que assina empenhos de valores 
relativos a suposta compra de materiais que nunca foram 
entregues, fundada em processo de licitação inexistente, 
pratica o crime de apropriação de recursos públicos.
– O conluio na confecção de processo de licitação para jus-
tificar desvio de verbas públicas caracteriza o crime do art. 
90 da Lei no 8.666/93, bem como a participação dos mem-
bros da Comissão de Licitação e do licitante adjudicatário 
no crime de responsabilidade de Prefeito.
– Não restando demonstrada a participação da co-ré no ilí-
cito praticado, não integrando ela a Comissão de Licitação, 
deve ser mantida a absolvição.
– Se a delação do co-réu não contribuiu de forma efetiva 
para a identificação dos co-autores ou partícipes nem 
possibilitou a recuperação total ou parcial do produto do 
crime, não há falar em diminuição da pena ou perdão judi-
cial.
– A conduta de emitir notas fiscais materialmente falsas 
destinadas a dar aparência de legalidade a procedimento 
licitatório inexistente caracteriza o crime de falsidade ide-
ológica.

Muita atenção! 

O resultado natural de uma licitação é a firmatura de um con-
trato pela administração. É dever do gestor designar sempre um 
servidor para realizar o acompanhamento da execução de todo e qual-
quer contrato da administração.
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16. convênios e eMendas 
ParlaMentares

Um dos graves problemas que os gestores enfrentam e se 
enrolam, e acabam pagando caro, são os famosos convênios, princi-
palmente os resultantes de emendas parlamentares.

A CNM tem trabalhado muito contra isso e até já propôs que 
os valores destinados para as emendas parlamentares fossem depo-
sitados em um fundo especial para obras de infraestrutura e fossem 
repassados aos Municípios nos moldes do FPM.

Nossa posição baseia-se no fato de que mais de 1.500 Municí-
pios brasileiros jamais receberam um recurso sequer proveniente de 
emenda parlamentar e pelo fato de que as emendas servem de moeda 
de troca de apoio dos deputados aos projetos do governo federal e os 
Municípios e prefeitos ficam no meio desse jogo e acabam arcando 
com as responsabilidades de terem prometido obras que não farão 
jamais ou de ter começado obras que não serão concluídas e, com 
isso, comprometem os orçamentos locais e acabam sofrendo penali-
zações pela inscrição em restos a pagar.

Nossa sugestão é que o prefeito evite comprometer-se com 
essas promessas, pois os recursos que recebem acabam por ser insig-
nificantes diante dos problemas que acarretam.

A justificativa é a de que esses recursos são os únicos que pos-
sibilitam a realização de alguma obra importante. Ocorre que se o 
prefeito organizar a administração sem desperdícios e sem se obrigar 
a arcar com despesas dos outros entes, é bem possível que faça sobrar 
no seu orçamento recursos para realizar as obras sem depender das 
demais esferas de poder.
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As obras resultantes de emendas parlamentares já caíram no 
descrédito da classe empresarial e, normalmente, as empresas que 
acorrem aos processos licitatórios ou o fazem com preços superfatu-
rados (porque sabem que vão receber pouco mais da metade apenas) 
ou por empresas que não têm suporte financeiro para concluir a 
obra (e estas acabam quebrando enquanto aguardam os repasses do 
governo federal e as liberações dos recursos pela Caixa Federal).

Quando o deputado que o(a) senhor(a) apoiou lhe perguntar no 
que pode ajudá-lo(a) diga-lhe que o povo agradecerá se, ao votar os 
projetos, ele lembrar que quem vai pagar a despesa gerada é o Muni-
cípio e, em razão disso, não vote: Pisos salariais, responsabilizações 
dos Municípios e dos prefeitos, desonerações que acabam diminuindo 
o valor dos recursos que são repassados para os Municípios e outros 
projetos nessa linha.
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17. a ficha liMPa oU sUja?

A Lei Complementar no 135, de 4 de junho de 2010, reconhecida 
como Lei da Ficha Limpa, alterou a redação da Lei Complementar no 
64, de 1990, que estabelece os casos de inelegibilidade.

Nascida da vontade popular, a lei alterou hábitos eleitorais e 
também impõe maior cuidado com as condutas, visto que estas pode-
rão, ao contrariar princípios, tornar inelegíveis muitas lideranças.

Discorremos a seguir sobre as situações que tornarão inelegível 
todo e qualquer agente político.

Todos os que sofrerem condenações criminais em decorrência 
da prática de delitos:

•	 contra a economia popular, a fé, a administração e o patri-
mônio públicos;

•	 contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mer-
cado de capitais e os crimes elencados na lei de falências;

•	 contra a saúde pública e o meio ambiente;
•	 eleitorais que tenham previsão de penas privativas da liber-

dade;
•	 abuso de autoridade se a condenação for de perda do cargo 

ou inabilitação para o exercício de função pública;
•	 lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores;
•	 de crimes hediondos, tráfico de drogas, racismo, tortura e 

terrorismo;
•	 contra a vida e a dignidade sexual ou de escravidão;
•	 de organização criminosa, quadrilha ou bando.
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Todos os agentes públicos ou não que, gerenciando recursos 
públicos, tenham suas prestações de contas rejeitadas pelas Câmaras 
ou pelo Tribunal de Contas, ocasião em que produzem de imediato a 
inelegibilidade. 

Também serão inelegíveis prefeitos que tenham desenvolvido 
práticas típicas de servidores públicos, como a movimentação pessoal 
das contas do ente público. Neste caso, não é necessária a votação do 
Poder Legislativo.

Pela lei, são inelegíveis, também, todos os agentes políticos que 
renunciarem aos mandatos após ter sido protocolada uma denúncia 
que enseje a viabilidade técnica de levar à cassação.

São atingidos também os chefes de Poderes Executivos e 
respectivos vices, cassados pelos parlamentos em decorrência de des-
cumprimento de regra constitucional ou legal. No caso dos gestores 
municipais, soma-se ao descumprimento constitucional também o 
descumprimento da Lei Orgânica do Município.

Ainda, a lei inclui todos aqueles que receberam condenação 
de perda do cargo, do registro da candidatura ou do diploma por 
Tribunal Regional Eleitoral, desde que a sentença não tenha sido pos-
teriormente revogada, como também os praticantes de abuso do poder 
político, do poder econômico ou de poder sobre os meios de comuni-
cação de massa.

Estão inclusos entre os chamados “fichas sujas”, também, 
todos os condenados à suspensão dos direitos políticos, em sentença 
transitada em julgado, por incursão nos atos de improbidade admi-
nistrativa, por ato doloso que importe lesão ao patrimônio público e 
enriquecimento ilícito e ainda os servidores públicos demitidos por 
força de processo administrativo ou judicial.

Veja o que se tem de jurisprudência a respeito:
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Tribunal Superior Eleitoral
4851-74.2009.614.0000
REspe – Recurso Especial Eleitoral no 485174 – rondon 
do Pará/PA 
Acórdão de 8/5/2012 
Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA 
Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico, Tomo 118, 
Data 25/06/2012, Página 12-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2008. Recurso especial em ação de investiga-
ção judicial eleitoral. Doação de combustíveis a eleitores. 
Captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico. 
Cassação dos mandatos do prefeito e vice-prefeito e ine-
legibilidade aplicada em oito anos. Impossibilidade de se 
reexaminar fatos e provas em recurso especial. Súmulas 
279 do Supremo Tribunal Federal. Acórdão recorrido de 
acordo com os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral. 
Ausência de prequestionamento de parte das matérias sus-
citadas. Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Prazo 
da inelegibilidade. Inaplicabilidade da Lei Complementar 
n. 135/2010 a fatos anteriores à sua vigência. Recurso espe-
cial parcialmente provido para reduzir a inelegibilidade de 
8 para 3 anos, nos termos da norma do inc. XIV do art. 22 
da Lei Complementar no 64/90, anterior à vigência da Lei 
Complementar no 135/2010.

503-39.2010.601.0000
RO – Recurso Ordinário no 50339 – Rio Branco/AC 
Acórdão de 28/10/2010 
Relator(a) Min. MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE 
OLIVEIRA 
Relator(a) designado(a) Min. ALDIR GUIMARÃES PAS-
SARINHO JUNIOR 
Publicação: 
PSESS – Publicado em Sessão, Data 28/10/2010
Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDA-
TURA. ELEIÇÕES 2010. DEPUTADO ESTADUAL. 
INELEGIBILIDADE. ART. 1o, I, g, DA LEI COMPLE-
MENTAR No 64/90. NEGADO PROVIMENTO.
1. O Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento de 
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que a Lei Complementar no 135/2010 é constitucional e se 
aplica às eleições de 2010.
2. A inelegibilidade do art. 1o, I, g, da Lei Complementar 
no 64/90 constitui uma consequência do fato objetivo da 
rejeição de contas públicas, não implicando retroatividade 
da lei ou violação à coisa julgada.
3. O desvio de recursos públicos, aliados aos indícios de 
falsificação de documentos da prestação de contas e à falta 
de licitação para a aquisição dos materiais objeto de convê-
nio constituem irregularidades insanáveis que configuram 
ato de improbidade administrativa, aptos a atrair a inele-
gibilidade do art. 1o, I, g, da Lei Complementar no 64/90.
4. Recurso desprovido.
Decisão:
O Tribunal, por maioria, desproveu o recurso, nos termos 
do voto do Ministro Aldir Passarinho Junior. Vencidos os 
Ministros Marcelo Ribeiro, Marco Aurélio e Hamilton 
Carvalhido.

639-13.2010.627.0000 
AgR-RO – Agravo Regimental em Recurso Ordinário 
no 63913 – Palmas/TO 
Acórdão de 29/09/2010 
Relator(a) Min. MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE 
OLIVEIRA 
Publicação: 
PSESS – Publicado em Sessão, Data 29/09/2010
Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. 
REGISTRO DE CANDIDATO. DEFERIMENTO. INE-
LEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS. PREFEITO. 
LC No 64/90, ART. 1o, I, g. COMPETÊNCIA. CÂMARA 
MUNICIPAL. TRIBUNAL DE CONTAS. ÓRGÃO 
AUXILIAR.
1. Nos termos do art. 31 da Constituição Federal, a com-
petência para o julgamento das contas de prefeito é da 
Câmara Municipal, cabendo ao Tribunal de Contas a 
emissão de parecer prévio, o que se aplica, inclusive, a 
eventuais atos de ordenação de despesas (Precedente: RO 
no 75.179/TO, rel. Min. Arnaldo Versiani).
2. Agravo regimental desprovido.
Decisão:



97
Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo regi-
mental, nos termos do voto do Relator. 

42130-84.2009.600.0000
AgR-REspe – Agravo Regimental em Recurso Especial 
Eleitoral no 36049 – Ipaba/MG 
Acórdão de 07/10/2010 
Relator(a) Min. ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES 
Publicação: 
DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 205, Data 
22/10/2010, Página 42-43
Ementa:
Registro de candidatura. Prefeito. Inelegibilidade. Rejei-
ção de contas.
1. Se a inelegibilidade do art. 1o, I, g, da Lei Complemen-
tar no 64/90, decorrente da rejeição de contas do exercício 
de 1996 pela Câmara Legislativa Municipal, não foi objeto 
das razões recursais em face da decisão de primeiro grau, 
correta a conclusão do Tribunal Regional Eleitoral que não 
conheceu dessa matéria e decidiu a questão nos limites do 
que lhe foi devolvido.
2. Os precedentes do Tribunal quanto à possibilidade de 
incidência de efeito translativo dos recursos, no âmbito 
desta Corte Superior, são atinentes às condições da ação 
e aos pressupostos processuais, de que cuida o § 3o do 
art. 267 do Código de Processo Civil, não se aplicando, 
portanto, à matéria de fundo do recurso relativa à inele-
gibilidade.
3. Não há violação aos arts. 275 do Código Eleitoral e 535 
do Código de Processo Civil, se o tema somente foi susci-
tado em sede de embargos de declaração.
Agravos regimentais não providos.
Pedido de reconsideração não conhecido.
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, não conheceu do pedido de 
reconsideração da Coligação Movimento Progressista de 
Ipaba e desproveu os agravos regimentais, nos termos do 
voto do Relator. 
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A Lei Complementar no 131/2010 altera a redação da LC no 64, 
de 18 de maio de 1990, e estabelece os casos de inelegibilidade de 
prazos de cessação.

As condenações em sua maioria são de oito anos, subsequentes 
ao término do mandado pará o qual tenham sido eleitos (art. 1o, I, c, 
de LC no 64/1990).

Portanto, é muito importante que o prefeito tenha cuidado com 
todas as práticas desenvolvidas durante sua gestão, impondo a todos 
os seus auxiliares o absoluto respeito aos princípios de administração 
pública, responsabilizando-os pelo eventual descumprimento da lei e 
não exitando em punir a todos os que praticarem ilícitos.

Não seja conivente!
Use o controle interno como seu aliado!
Se detectada qualquer irregularidade, instaure o competente 

processo administrativo e puna!
Esteja certo! Ou o praticante do delito, ou o(a) senhor(a)!
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18. os 10 MandaMentos do 
boM gestor

1. Faça somente o que for de com-
petência e responsabilidade do 
Município.

2. Constitua um suporte técnico cen-
trado na realidade, porém focado 
em um futuro promissor e desen-
volvimentista para seu Município.

3. Valorize os servidores públicos 
municipais, pois são eles que exe-
cutarão o seu projeto de governo.

4. Elabore instrumentos de plane-
jamento fundamentados na sua 
realidade econômica, financeira, 
social, cultural e administrativa.

5. Elabore bons projetos com dados 
concisos e consistentes, capazes 
de motivar novas iniciativas.

6. Estruture suas redes locais, 
respeitando as necessidades 
de seus munícipes e as 
realidades de seu Município.

7. Ouça sua comunidade! 
Ela é sábia no que exige 
de seu gestor.

8. Não gaste mais que arrecada!

9. Preste contas!

10. Obedeça à lei!
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