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ANÁLISE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

Em conformidade com o que disciplina a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF n.
101/2000), em seu artigo 18, enquanto a despesa total com pessoal encontra limitação percentual
da receita líquida corrente do ente federado, consoante o subsequente artigo 19 do mesmo
Diploma:

"Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total
com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os
pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de
membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens,
fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive
adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como
encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

S 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à subs-
tituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despe-
sas de Pessoal".

S 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em re-
ferência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competên-
Cia.

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal,
em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os
percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I - União: 50% (cinqüenta por cento);

n -Estados: 60% (sessenta por cento);

In -Municípios: 60% (sessenta por cento).

S 1° Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão
computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

. n - relativas a incentivos à demissão voluntária~

In - derivadas da aplicação do disposto no. inciso 11do S 6° do art. 57 da Constituição;

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apu-
ração a que se refere o S 2º do art. 18;

V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas
com recursos transferidos pela União na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art.

3 1 da Emenda Constitucional nO 19;

VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por re-
cursos' provenientes:

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

b) da compensação financeira de que trata o S 9° do art. 201 da ConstituiçãO;

c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade,
inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit finan-
ceiro.
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~ 2º Observado o disposto no inciso IV do ~ 1º, as despesas com pessoal decorrentes
de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão referido no
art. 20.

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes
percentuais:

I - na esfera federal:

a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído o Tri-
bunal de Contas da União;

b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;

c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, desta-
cando-se 3% (três por cento) para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem
os incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional nO 19, repartidos de forma pro-
porcional à média das despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da
receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anterio-
res ao da publicação desta Lei Complementar;

d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União;

H - na esfera estadual:

a) 3% (três por cento ) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado;

b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;

c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo;

d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados;

IH - na esfera municipal:

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Municí-
pio, quando houver;

b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.

~ 1º Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos
entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentu-
al da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente
anteriores ao da publicação desta Lei Complementar.

~ 2º Para efeito deste artigo entende-se como órgão:

I - o Ministério Público;

H - no Poder Legislativo:

a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União;

b) Estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas;

c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Fe-
deral;

d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando
houver;

IH - no Poder Judiciário:

a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da Constituição;
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b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver.

S 3º Os limites para as despesas com pessoal do Poder Judiciário, a cargo da União
por força do inciso XIII do art. 21 da Constituição, serão estabelecidos mediante aplicação da regra do
S 1°.

S 4º Nos Estados em que houver Tribunal de Contas dos Municípios, os percentuais
definidos nas alíneas a e c do inciso II do caput serão, respectivamente, acrescidos e re-
duzidos em 0,4% (quatro décimos por cento).

S 5° Para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a entrega dos recursos financeiros
correspondentes à despesa total com pessoal por Poder e órgão será a resu1tante da apli-
cação dos percentuais definidos neste artigo, ou aqueles fixados na lei de diretrizes orça-
mentárias." - grifado

Desta feita, tratando de contratação administrativa, e, adernais, temporária, eis que
os professores contratados não passarão a integrar o Quadro Permanente de Servidores Públicos
desta Municipalidade, tem-se que a substituição de professores do Quadro Permanente do Magis-
tério mediante essa contratação temporária, será contabilizada corno "Outras Despesas de Pesso-
al".

Não se sujeitando, assim, àquela limitação percentual e tampouco sendo computa-
da para os efeitos do artigo 20 da mesma LRF, não atraindo, por isso, as consequências preconi-
zadas pelo seu artigo 21.

Restando, assim, autorizadas e permitidas, adernais que também a respectiva re-
muneração se encontra albergada pelo custeio alcançado pelo FUNDEB, corno ressai de infor-
mação contida no portal do próprio FNDE I:

"Os recursos do Fundeb devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento da edu-
cação básica pública, observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária dos Es-
tados e Municípios, conforme estabelecido nos SS 20 e 3°do art. 211 da Constituição Fe-
deral (os Municípios devem utilizar recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino
fundamental e os Estados no ensino fundamental e médio), sendo que o mínimo de 60%
desses recursos devem ser destinados à remuneração dos profissionais do magistério
(professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais corno: di-
reção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação peda-
gógica e orientação educacional) e e 'vo exercício na 'educação básica pública (regu-
lar, especial, indígena, quilombola, técnica supletiva), e a fração restante (de no máxi-
mo 40%), seja aplicada nas demai ações de anutenção e desenvolvimento da educação
básica pública.
É oportuno destacar que, se a fr ção de re ursos para remuneração é de no mínimo
60% do valor anual, não há imp imento ara que se utilize até 100% dos recursos
do Fundeb na remuneração dos ofissio ais do magistério." - grifado

GILBER
SECRETÁRIO MUN

1www.fnde.gov..br/fi nancia men to/funde b/perguntas- freq uentes- fun deb
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