
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

À Secretária de Controle Externo - SECEXPrevidência, 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

Tratam os autos de Manifestação Técnica – MT elaborada em processo de controle 

externo, fiscalização – representação, TC 12129/2019, deflagrado a partir de ofício 

subscrito pelos Senhores WILSON PINTO DAS MERCES, ADMILSON RIBEIRO 

BRUM, E HUANDER CLEIDY CARDOSO DE SOUZA, na qualidade de Vereadores 

e membros da Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Câmara 

Municipal de Barra de São Francisco, em que relatadas supostas irregularidades 

perpetradas no âmbito da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, pelo 

atual Prefeito, Sr. ALENCAR MARIM, relativamente à autorização para realização 

de concurso público, criação de 25 cargos e 166 vagas, dispõe sobre a modalidade 

de remuneração por subsídio para o cargo de professor PEBIV e dá outras 

providências, através da Lei Complementar Municipal 002, de 17 de junho de 2019. 

A denúncia veio acompanhada dos seguintes documentos: 

o Certidão expedida pela Câmara Municipal; 

o Lei Complementar Municipal 002, de 17 de junho de 2019; 

o Parecer da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e 

Controle da Câmara Municipal; 
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o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara 

Municipal; 

o Parecer/Consulta TC-TC010/2015 – Plenário; 

o Emenda aditiva/modificativa – Ofício/Gabinete 070/2019. 

A lei em apreço resulta de anterior projeto de Lei Complementar Municipal 001/2019, 

alterado pela emenda aditiva/modificativa apresentada pelo Chefe do Poder 

Executivo – Ofício/Gabinete 070/2019. 

Ocorre que, segundo consta da representação, os representantes, na condição de 

membros da Comissão de Justiça, Redação e Legislação, manifestaram-se pela 

rejeição do projeto de lei, por ausência de estudo de impacto financeiro e 

orçamentário, nos moldes exigidos pela Lei Complementar 101/2000 (LRF): 

“Após análise e estudo detalhado da proposição a Comissão de Justiça Legislação e 

Redação representada pelos Postulantes  deu parecer pela rejeição do projeto, 

conquanto não juntado o imprescindível estudo de impacto financeiro e 

orçamentário em obediência ao comando da lei de responsabilidade fiscal.  

Levado a plenário no dia 17 de junho do corrente, por maioria o legislativo aprovou 

o projeto acatando parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento 

que entendeu dispensável o conhecimento prévio das questões financeiras que 

envolvem o certame”. (grifo nosso) 

Diante da aprovação por maioria, que entendeu dispensável o requisito legal, 

pugnam pela atuação deste órgão de controle externo, nos seguintes termos: 
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A relatoria do feito está afeta ao Conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha. 

Desta feita, os autos baixaram a esta Secex-Previdência para instrução dos autos, 

conforme despacho 32244/2019. 

Assim, segue análise técnica, adstrita aos termos do despacho acima citado. 

 

2. ANÁLISE TÉCNICA 

2.1 BUSCA INTERNA E-TCEES  

De plano, verifica-se que, em busca ao E-TCEES, não fora localizado processo 

cadastrado em nome do denunciado relativamente ao fato em apreço.  

Assim, não encontrado processo tratando de matéria similar ao objeto da denúncia. 

 

2.2 DA ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO 

Data venia, conquanto seja da competência do relator o juízo de admissibilidade, 

cumpre ressalvar que, à luz do disposto, expressamente, no art. 94 e 99, §2º, da Lei 

Complementar Estadual nº 621/122 (Lei Orgânica do TCEES), a admissibilidade da 

representação está condicionada ao preenchimento de determinados requisitos 

exigidos, no que couber, para a denúncia: 

Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência 

do Tribunal:  

...  

§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia.  

Art. 99. Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos 

encaminhados por agentes públicos comunicando a ocorrência de ilegalidades ou 

irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do exercício do cargo, 

emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-

se dessa forma, por força de lei específica.  

...  

§ 2º Aplicam-se à representação, no que couber, as normas relativas à denúncia.  
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Em relação à denúncia, a legislação de regência estabelece regras indispensáveis 

para o regular processamento, que estão elencadas nos artigos 50, II, “c”, 93, 94, I a 

V, §§1º a 3º, da Lei Complementar Estadual nº 621/1261, regulamentado na forma 

dos artigos 1º, XI e XXIV, 9º, XXXVIII, 101, §§ 4 e 5º, 173, I e III, 176, caput, e 177, 

V, I, da Subseção III, do Anexo Único da Resolução TC 261/201372.  

                                                                 
1
Art. 50. No exercício do controle externo, os processos no Tribunal de Contas possuem a seguinte 

natureza: 

I - processos de contas: 
... 
d) tomada de contas especial; 

II - processos de fiscalização: 
... 
b) denúncia; 

c) representação; 
Art. 93. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato poderá denunciar qualquer 
irregularidade ou ilegalidade de atos praticados na gestão de recursos públicos sujeitos à fiscalização 

do Tribunal de Contas. 
Art. 94. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência d o 
Tribunal: 

I - ser redigida com clareza; 
II - conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção ; 
III - estar acompanhada de indício de prova ; 

IV - se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante; 
V - se pessoa jurídica, prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação 
para representá-la. 

§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade 
previstos neste artigo. 
§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia . 

§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá ser submetida ao Plenário.  
Art. 98. Comprovada, pelo Tribunal, a má-fé do denunciante, o fato será comunicado ao Ministério 
Público para as medidas legais cabíveis. 
2
 Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e 

dos Municípios, nos termos da Constituição Federal e da Constituição Estadual e na forma 
estabelecida na sua Lei Orgânica, compete: XI - fiscalizar o cumprimento das normas específicas 
relativas à responsabilidade na gestão fiscal; XXIV - decidir sobre representação que lhe seja 

encaminhada; 
Art. 9º Ao Plenário, órgão máximo de deliberação, dirigido pelo Presidente do Tribunal e 
composto por sete Conselheiros, compete: XXXVIII - decidir sobre representação; XXXIX - 

decidir sobre denúncia; 
Art. 173. A fiscalização a cargo do Tribunal, a qualquer tempo, incidirá sobre os atos dos 
representantes legais dos órgãos e entidades da Administração direta, indireta, fundacional, inclusive 

dos fundos e demais instituições que lhe sejam jurisdicionadas, além do Poder Legislativo, do Poder 
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem como de seus administradores e 
demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, com a finalidade de: 

I - subsidiar a instrução e o julgamento de processos de tomadas e de prestação de contas dos 
responsáveis pela aplicação de recursos públicos; 
III - apurar denúncias de irregularidades ou ilegalidades; 

Art. 176. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar 
qualquer irregularidade ou ilegalidade de atos praticados na gestão de recursos públicos sujeitos à 
fiscalização do Tribunal. 

§ 1º A denúncia será encaminhada à Presidência, que determinará a sua autuação e distribuição ao 
Relator para manifestação quanto ao seu conhecimento. 
§ 2º ... 

§ 3º Mediante decisão do Tribunal, a denúncia somente poderá ser arquivada: 
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Desse modo, é preciso que a representação seja redigida com clareza, contenha 

informações sobre o fato e autoria, indício de prova e dados do denunciante. 

Ocorre que, analisando bem a situação posta nos autos, a representação versa 

sobre a possível inconstitucionalidade formal de lei local, por inobservância de 

requisito formal de validade, ou seja, trata de verificação da inconstitucionalidade em 

caráter abstrato, com vista à declaração de nulidade do ato normativo inquinado de 

vício, cujo controle não compete a esta Casa.  

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência do Tribunal de 

Contas para proceder à apreciação da constitucionalidade de leis e atos normativos, 

quando do exercício de suas atribuições por meio da edição da Súmula 347: 

“O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a 

constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público.”  

Segundo a inteligência da súmula acima, os Tribunais de Contas também possuem 

a prerrogativa de verificar se as leis e os atos normativos emanados pelo poder 

público encontram-se harmonizados com a Constituição Federal, desde que se trate 

de controle difuso, porque no âmbito do controle concentrado apenas o Poder 

Judiciário possui competência para tanto. 

Parafraseando o subscritor da ITC 8309/2014, o objetivo precípuo do controle de 

constitucionalidade pelos Tribunais de Contas não é o ataque direto e frontal à lei ou 

ato normativo, visto que exerce somente o controle incidental de constitucionalidade, 

mas sim a proteção ao erário que poderia vir a ser afetado por despesas 

                                                                                                                                                                                                           

I – quando não observados os requisitos de admissibilidade prescritos no art. 177 deste 
Regimento; 
II – quando não comprovada a sua procedência, depois de efetuadas as diligências pertinentes.  

Art. 177. São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre matéria de competência do Tribunal:  
I – ser redigida com clareza; 
II – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção;  

III - estar acompanhada de indício de prova; 
IV – se pessoa natural, conter o nome completo, qualificação e endereço do denunciante;  
V – se pessoa jurídica, prova de sua existência, e comprovação de que os signatários têm habilitação 

para representá-la. 
§ 1º A denúncia não será conhecida quando não observados os requisitos de admissibilidade 
previstos neste artigo. 

§ 2º Caberá ao Relator o juízo de admissibilidade da denúncia. 
§ 3º Na hipótese de não conhecimento, a decisão deverá ser submetida ao Plenário.  
§ 4º Comprovada, pelo Tribunal, a má fé do denunciante, o fato será comunicado ao Ministério 

Público para as medidas legais cabíveis. 
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respaldadas em leis ou atos normativos inconstitucionais. O efeito das decisões 

proferidas pelos Tribunais de Contas é restrito às partes envolvidas. 

Consequentemente, a competência desta Corte de Contas para decidir sobre 

incidente de inconstitucionalidade encontra-se expressamente delimitada no inciso 

XXXV do art. 1º da Lei Complementar 621/2012, conforme segue: 

Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de 

controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da Constituição 

Federal e Estadual e na forma estabelecida nesta Lei Complementar, 

compete: 

(...) 

XXXV - negar a aplicação de lei ou ato do Poder Público considerado ilegal 

ou inconstitucional; 

Nesse sentido, ao se pronunciar sobre fato similar, este TCE já decidiu, por ocasião 

do julgamento do processo TC 7141/2014, pelo afastamento da irregularidade 

consistente na inconstitucionalidade formal da parte final do art. 1º, 8º, 15, §2º, da 

Lei Municipal 4.962/2012 e material da Lei 4.962/2012 por falta de proporcionalidade 

e razoabilidade: 

REPRESENTAÇÃO EM FACE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA – 

EXERCÍCIO 2012 - 1) REJEITAR PARCIALMENTE AS RAZÕES DE 

JUSTIFICATIVAS DO SR. ADILSON AVELINA DOS SANTOS E DO SR. MARCOS 

BRUNO BASTOS - 2) PROCEDÊNCIA PARCIAL – 3) MULTA - 4) DAR CIÊNCIA - 5) 

ARQUIVAR.  

... 

2. FUNDAMENTAÇÃO  

2.1. DA SUSPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA PARTE FINAL DO 

ART. 1°, 8°, 15, § 2°, DA LEI 4.962/2012 (QUE TRATAM DA FIXAÇÃO DE 

REMUNERAÇÃO) POR FALTA DE SANÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA DO CHEFE 

DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  

Por tudo isso, considerando que não compete a esta Corte de Contas exercer o 

controle de constitucionalidade sobre atos do processo legislativo (controle prévio de 

constitucionalidade), em consonância com o posicionamento esposado na ITC 

8309/2014 e na manifestação do Ministério Público de Contas  MMPC 26/2015, 

entendo que deva ser afastada a irregularidade identificada no presente item. 
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Consequentemente, no que se refere a este item, voto pela não instauração de 

incidente de inconstitucionalidade.  

2.2. DA SUSPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI 4.962/2012 

POR FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE  

No que tange ao presente item, novamente afasto a irregularidade, fazendo remissão 

aos argumentos aventados no item 2.1, por entender que a discussão da suposta 

inconstitucionalidade apontada pela área técnica na ITI 960/2013, somente possa 

ocorrer pela via abstrata, por se tratar de atos inerentes ao processo legislativo 

municipal.  

Dessa maneira, particularmente quanto a este item, acompanho o posicionamento 

externado na ITC 8309/2014 e divirjo do entendimento exteriorizado pelo Ministério 

Público de Contas, por meio da manifestação MMPC 26/2015.  (Acórdão TC-

1576/2015) 

Como fora requerida anulação da mencionada norma, e, contudo, esta ação não é 

de competência deste Tribunal, opinamos pelo recebimento parcial da denúncia. 

 

2.3 AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO E 

AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO ORDENADOR SOBRE A ADEQUAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA PARA LEI QUE RESULTE EM AUMENTO DA 

DESPESA COM PESSOAL 

Base legal: art. 37, caput, X, da CF/88 c/c art. 15, 16, 17, e 21, da LRF e art. 128, caput, parágrafo 

único, alínea a, da Lei Orgânica Municipal - LOM.  

Responsáveis: Alencar Marim – Prefeito Municipal de Barra de São Francisco – Exercício 2019 

Conduta/Nexo: Fazer tramitar projeto de lei complementar para realização de concurso público, 

criação de cargos e vagas, entre outras disposições, sem prévia estimativa de impacto orçamentário-

financeiro e sem prévia demonstração da compatibilização do aumento do gasto com pessoal e o 

corte de gastos respectivo, em afronta a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a 

Lei Orgânica Municipal. 

Responsáveis: Juvenal Calixto Filho – Presidente da Câmara Municipal de Barra de São Francisco  

– Exercício 2019 

Conduta/Nexo: Promulgar projeto de lei complementar para realização de concurso público, criação 

de cargos e vagas, entre outras disposições, sem prévia estimativa de impacto orçamentário-

financeiro e sem prévia demonstração da compatibilização do aumento do gasto com pessoal e o 
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corte de gastos respectivo, em afronta a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a 

Lei Orgânica Municipal. 

Dos fatos 

O Chefe do Poder Executivo no exercício de 2019 apresentou projeto de lei 

complementar 001/2019 desacompanhado da respectiva demonstração da 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro da despesa e da origem dos recursos. 

Primeiramente, a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e 

Controle, apresentou parecer pela aprovação com ressalva, na forma de emenda 

aditiva, para que fosse respeitado o limite legal de gasto com pessoal da LRF: 

 

Por outro lado, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação divergiu desse 

entendimento, uma vez que verificou a ausência de requisito legal, tendo exarado 

parecer, nesses precisos e fundamentados termos: 
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[...] 

 

[...] 
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[...] 

 

Em diligência interna, colhe-se a informação de que a Comissão adotou as cautelas 

necessárias para a correção da falta, inclusive solicitando ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal as informações faltantes: 

Comissão pede que Presidência da Câmara devolva projeto de lei para 

Executivo corrigir  

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Câmara Municipal, encaminhou 

ofício para a Presidência do Legislativo, solicitando a devolução ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal, do Projeto de Lei Complementar nº 001/2019, que “autoriza a 

realização de concurso público, cria cargos e vagas, dispõe sobre a modalidade de 

remuneração por subsídio para o cargo de professor PEB IV, objeto desta Lei e dá 

outras providências. Fazem parte desta comissão, os vereadores Wilson Pinto das 

Produzido em fase anterior ao julgamento

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br  Identificador: AEBA6-A5DBD-A8437



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Mercês - Mulinha que é o presidente, Admilson Ribeiro Brum como relator e Huander 

Cleidy Boff como secretário. 

Os membros da comissão, em análise ao referido projeto de Lei, optaram pela 

devolução devido a inconsistência no número de vagas existentes na Emenda 

Aditiva/Modificativa ao Projeto de Lei Complementar 001/2019 e o descrito nos dados 

para o cálculo do impacto na Folha de Pagamento em atendimento a Lei 061/1999, 

anexo ao projeto. 

Com o número de vagas solicitadas não batia com os números de vagas existentes 

nos dados para o cálculo do impacto na folha de pagamento, a Comissão achou por 

bem, devolver ao Executivo, para que fosse realizado a correção e retificação das 

irregularidades verificadas na sua redação. 

A Comissão também em razão de cargos a serem criados e de acordo com o que 

exige a Lei Complementar Federal nº 001/2000 pediu que o Executivo, ao reenviar o 

projeto, envie também algumas informações que se faz necessário, como:  

1.  Por se tratar de um projeto de lei complementar, com despesa com pessoal, 

sendo a mesma despesa obrigatória de caráter continuado, solicitamos que 

encaminhem junto ao mesmo, os relatórios exigidos pela Lei Complementar 

nº001/2000, descrito em seu artigo 17, parágrafos 1°, 2°,3º e 4°, tendo em 

vista que tal concurso terá a criação de vagas. 

2.  Solicitamos que nos seja enviado o valor das despesas com pessoal, até a 

competência de março de 2019, juntamente com a Receita Corrente Líquida, 

Índices de Gastos com Pessoal, destacando o limite máximo da despesa com 

pessoal, o limite prudencial e o limite de alerta, incluindo a memória de 

cálculo.  

Em suas alegações finais, a Comissão escreve que são sabedores que para realizar 

um concurso público, gera gastos e como alguns vereadores que compõem o Poder 

Legislativo tem manifestado através de emendas e ofícios, endereçados ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal, solicitando novos cargos e vagas, bem como um melhor 

estudo na remuneração de alguns profissionais, e por compreenderem também, 

devido as inúmeras cobranças apresentadas pela população, que almejam fazer o 

concurso, mas não tem cargos ou vagas para suas áreas e por saberem que até o 

final de janeiro de 2019, o município possuía 438 contratos em vigência, nos mais 

diversos cargos, fora os 80 cargos comissionados, a Comissão solicitou que o Chefe 

do Executivo Municipal, possa rever as vagas e cargos disponíveis, acrescentando 

outros cargos para o concurso público a ser dado, contemplando assim toda a 

população. 
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ASCOMCMBSF 

Disponível em: http://www.barradesaofrancisco.es.leg.br/noticia/ler/630/comissao-

pede-que-presidencia-da-camara-devolva-projeto-de-lei-para-executivo-corrigir 

No entanto, mesmo após as advertências lançadas em parecer da Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação, a partir dos fundamentos contidos no Parecer 

030/2019, da Procuradoria Legislativa, a posterior apresentação de emenda 

aditiva/modificativa por parte do Executivo não foi capaz de sanar a falta, pois a 

irregularidade se manteve até aprovação final em Plenário da Câmara Municipal, 

porque os edis entenderam, em sua maioria, pela dispensa da exigência legal. 

Isto é, a Câmara Municipal aprovou a criação de despesa com pessoal sem 

apresentação da estimativa do impacto orçamentário-financeiro da despesa e da 

origem dos recursos pelo Executivo, sem a devida demonstração da 

compatibilização do aumento da despesa e o respectivo corte de gastos para 

equacionar a receita-despesa. 

Aprovação da lei leva a criação dos seguintes cargos:  

 05 cargos de auxiliar de saúde bucal, com carga horária de 40 horas 

semanais;  

 02 cargos de cuidador social com carga horária de 40 horas semanais; 

 13 cargos de enfermeiro com carga horária de 40 horas semanais; 

 02 cargos de engenheiro ambiental com carga horária de 30 horas semanais; 

 01 cargo de gestor de recursos humanos com carga horária de 30 horas 

semanais; 

 05 cargos de médico generalista com carga horária de 40 horas semanais; 

 05 cargos de odontólogo com carga horária de 40 horas semanais; 

 78 cargos de professor com carga horária de 25 horas semanais; 

 20 cargos de técnico em enfermagem com carga horária de 40 horas 

semanais; 

 01 cargo de terapeuta ocupacional com carga horária de 30 horas semanais. 
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Mais, por sua vez, o Presidente do Poder Legislativo promulgou a malsinada lei 

contribuindo para a falta, porque autorizada despesa decorrente da lei citada sem a 

demonstração da compatibilização do aumento do gasto e o corte de gastos 

respectivo, como segue: 

 

[...] 
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Disponível em: 

http://www3.barradesaofrancisco.es.leg.br/Arquivo/Documents/legislacao/image/LC00

22019.pdf 

Por isso, a justificativa apresentada no bojo do projeto de lei não atende ao exigido 

na legislação de regência, pois possibilitou a criação de cargos públicos sem 

demostrar o prévio impacto financeiro dessa ação.  

Restou descumprido mandamento inserto na LRF e na LOM, que deixa induvidosa a 

inadmissão de projeto de lei que resulte em aumento de despesas. Visando conter a 

prática de atos que produzam aumento de despesa com pessoal e coloquem em 

risco os limites de gastos determinados pela lei, a LRF preconiza que: 

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio 

público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto 

nos arts. 16 e 17. 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que 

acarrete aumento da despesa será acompanhado de: 
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I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em 

vigor e nos dois subseqüentes; 

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano 

plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

[...] 

§ 2
o
 A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e 

metodologia de cálculo utilizadas. 

[...] 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada 

de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a 

obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 

§ 1
o
 Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser 

instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos 

recursos para seu custeio. 

§ 2
o
 Para efeito do atendimento do § 1

o
, o ato será acompanhado de comprovação de 

que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais 

previstas no anexo referido no § 1
o
 do art. 4

o
, devendo seus efeitos financeiros, nos 

períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela 

redução permanente de despesa. 

§3º ... 

§ 4
o
 A comprovação referida no § 2

o
, apresentada pelo proponente, conterá as 

premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de 

compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de 

diretrizes orçamentárias. 

§ 5
o
 A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação 

das medidas referidas no § 2
o
, as quais integrarão o instrumento que a criar ou 

aumentar. (g.n) 

[...] 

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal 

e não atenda: 

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII 

do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição; (g.n.) 
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Do exposto até aqui, resulta violado o regramento contido no art. 16 da LRF, que 

está voltado à adoção da prática do planejamento da despesa. 

Neste aspecto, o Conselheiro Helio Saul Mileski do TCE-RS afirma que: 

Desta forma, todo o procedimento que aumente a ação governamental deverá se 

submeter a uma análise prévia, contendo estimativa do impacto orçamentário-

financeiro no planejamento em curso, envolvendo não só o exercício em questão, 

mas também os dois subsequentes (inciso I, do art. 16). Esta estimativa, face 

expressa exigência da lei, deverá estar acompanhada das premissas e da 

metodologia de cálculo utilizadas (§2º do art. 16).  

(In Algumas questões jurídicas controvertidas da Lei Complementar nº 101, de 

05.05.2000 - Controle da despesa total com pessoal, fiscalização e julgamento da 

prestação de contas da gestão fiscal - Revista Jurídica Virtual – Brasília, vol. 3, n. 24, 

mai. 2001, p. 4 – Disponível em 

https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/download/920/906) 

Segundo o disposto no inciso II do art. 16 da LRF, há necessidade de que o 

ordenador de despesa expeça declaração de que o aumento da ação 

governamental possui adequação orçamentária e financeira com a lei 

orçamentária anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, o que também inocorre no presente caso e pode ensejar 

a responsabilização do Presidente da Câmara em solidariedade ao ordenador de 

despesa. 

Nesse sentido, aponta Mileski a responsabilidade direta e pessoal do ordenador de 

despesa pela falta: 

Complementando essas exigências, o inciso II do art. 16 estabelece como 

necessidade imprescindível, envolvendo a responsabilidade do ordenador de 

despesa, seja expedida declaração de que o aumento da ação governamental possui 

adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade 

com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.  

A par do regramento destinado à geração da despesa, deve se observar as normas 

que regem as despesas obrigatórias de caráter continuado, constantes no art. 17 da 

LRF, que além de conter uma definição legal, estabelece condições imprescindíveis, 

de cumprimento compulsório, para a sua criação ou aumento. 
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Por força de lei, Despesa obrigatória de caráter continuado, consoante definição 

efetuada no caput do art. 17, é a despesa corrente derivada de lei, medida provisória 

ou ato normativo, com execução que se prolongue por um período superior a dois 

exercícios, sendo que cada exercício coincidirá com o ano civil, a teor do art. 34 da 

Lei nº 4.320/64.  

Igualmente ao previsto para geração de despesa, para o ato que crie ou aumente 

despesa obrigatória de caráter continuado (§1º do art. 17 da LRF) é exigido que 

seja instruído com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes prevista no 

inciso I do art. 16, com demonstração da origem dos recursos para custeio.  

Porém, ausente a demonstração da origem dos recursos para o custeio da despesa 

com a criação das vagas de cargos públicos e adequação dos existentes. 

Mais, para a criação ou aumento da despesa obrigatória de caráter continuado 

prevista no §1º, o ato terá de estar acompanhado de comprovação de que não afeta 

as metas de resultado fiscais previstas no anexo que acompanha a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (§1º do art. 4º da LRF), com os seus efeitos financeiros nos períodos 

seguintes devendo ser compensados pelo aumento permanente da receita ou pela 

redução permanente da despesa (§2º do art. 17 da LRF).  

Esta comprovação prevista no §2º também deve conter as premissas e a 

metodologia de cálculo utilizada, sem prejuízo da necessária compatibilidade com as 

normas do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (§4° do art.17), não 

podendo a despesa ser executada antes da implementação das medidas referidas 

no §2° (§5º do art.17). 

Igualmente às demais exigências, estas também não foram atendidas. 

Conjugadamente com as exigências contidas nos artigos acima citados, para os atos 

que impliquem em aumento da despesa com pessoal, a autoridade administrativa, 

obrigatoriamente, também deve dar cumprimento às disposições do inciso XIII do 

art. 37 e do §1º do art. 169 da Constituição Federal, pena de nulidade do ato. 

Além destes, se faz necessário e compulsório, nos termos do exigido pelo art. 169 

do Diploma Maior, para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de 
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remuneração, para a criação de cargos, empregos e função ou alteração de 

estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer 

título, o preenchimento da seguinte condição: I - prévia dotação orçamentária 

suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 

decorrentes. 

Pela leitura dos dispositivos da LRF, depreende-se claramente a necessidade de 

dois requisitos para a criação e expansão de despesas, quais sejam:  

i. estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 

entrar em vigor e nos dois subsequentes;  

ii. e, declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 

adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 

compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias. 

Contudo, pela análise da Lei Complementar 002/2019, que permite a realização de 

concursos públicos, criação de cargos e vagas, e a modalidade de remuneração por 

subsídio para o cargo de professor~ PEB IV do magistério, bem como de seus 

anexos, não se verifica nem a estimativa de impacto orçamentário-financeiro, 

tampouco a declaração do ordenador de despesas acerca da adequação 

orçamentária da despesa retrocitada, o que dá margem à sobredita irregularidade. 

A estimativa de impacto orçamentário financeiro e a ausência de declaração do 

ordenador sobre adequação orçamentária da despesa para lei que resultou em 

aumento da despesa com pessoal constituem requisitos formais, impostos pela LRF, 

que devem preceder a qualquer ato que desencadeie aumento de despesa. 

Portanto, de acordo com o art. 15 da LRF, a despesa que vier de ser realizada será 

considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público, como ainda 

segundo o art. 21, I, será nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da 

despesa com pessoal. 

Destarte, se faz imprescindível à citação dos responsáveis legais para, querendo, 

apresentarem defesa, no prazo de lei, pena de multa e demais cominações de estilo. 
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3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

3.1. Levando em consideração as análises aqui procedidas e as motivações 

adotadas nestes autos, que versam sobre Fiscalização (representação) no âmbito da 

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, sugere-se a seguinte proposta de 

encaminhamento: 

3.1.1 RECEBER a presente representação, em parte; 

3.1.2 CITAR os responsáveis legais quanto ao item 2.3: 

2.3 AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO E 

AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO ORDENADOR SOBRE A ADEQUAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA PARA LEI QUE RESULTE EM AUMENTO DA DESPESA 

COM PESSOAL 

Base legal: art. 37, caput, X, da CF/88 c/c art. 15, 16, 17, e 21, da LRF e art. 128, caput, 

parágrafo único, alínea a, da Lei Orgânica Municipal - LOM.  

Responsáveis:  

Alencar Marim – Prefeito Municipal de Barra de São Francisco – Exercício 2019 

Juvenal Calixto Filho – Presidente da Câmara Municipal de Barra de São Francisco – 

Exercício 2019 

3.3 DAR ciência ao representante.  

Vitória, 02 de julho de 2019. 

 

Alexandre B. Costa  

ACE – 203.198 
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