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PARECER Nº 601/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0959/97. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do ex-Vereador Carlos Neder, que dispõe sobre 
a publicidade da receita corrente e dos gastos com pessoal dos órgãos da 
administração direta e indireta do Município. 
De acordo com o texto proposto, o Poder Executivo deverá publicar a cada 
quadrimestre demonstrativo das receitas correntes e dos gastos com pessoal ativo e 
inativo, dentre outros demonstrativos. 
Consoante se depreende da justificativa de fl. 02, o objetivo da propositura é 
possibilitar o controle pela população sobre os gastos da Administração municipal com 
o funcionalismo público. 
O projeto não reúne condições para prosseguir em tramitação, posto que seu conteúdo 
restou prejudicado pela edição da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 
2000, conhecida como “Lei de Responsabilidade Fiscal”. 
Com efeito, referida lei complementar instituiu regras e limites a serem observados em 
todas as esferas da administração pública visando prevenir riscos e corrigir desvios 
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.  
Nesta linha, a Lei Complementar nº 101/00 prevê a elaboração de relatório resumido 
da execução orçamentária, acompanhado de demonstrativo da apuração da receita 
corrente líquida (artigos 52 e 53, I) a ser publicado em até 30 (trinta) dias após o 
encerramento de cada bimestre, portanto, em periodicidade superior à prevista pela 
propositura para publicação de demonstrativo das receitas correntes (art. 1º, I).  
Igualmente, o citado diploma legal prevê que deverá ser elaborado relatório de gestão 
fiscal, contendo comparativo da despesa total com pessoal, distinguindo inativos e 
pensionistas dos órgãos da administração direta e indireta, com os limites legais 
previstos (artigos 54 e 55, I, a). Referido relatório deve ser elaborado ao final de cada 
quadrimestre e publicado em até 30 (trinta) dias após sua conclusão, portanto, no 
mesmo prazo previsto pela propositura para divulgação pelo Executivo dos mesmos 
dados (art. 1º, II), sendo que, nos termos do § 2º do art. 55, deverá ser dado amplo 
acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.  
Ainda em relação às despesas com pessoal, importante frisar que a comparação 
pretendida pelo projeto, entre as despesas com pessoal e as receitas, também se 
mostra contemplada na Lei Complementar nº 101/00, posto que o art. 55, I, 
determina a realização do comparativo entre a despesa total com pessoal e o limite 
legal de gastos, que, no caso do Município, corresponde a 60% da receita corrente 
líquida (art. 19, III). 
Pois bem, neste ponto, importante consignar que a Lei Complementar nº 101/00 foi 
editada em atendimento ao art. 169 da Constituição Federal, exatamente para 
estabelecer os limites de gastos a que fica sujeita a administração pública em relação 
às despesas com pessoal, de modo que todo controle que se pretenda exercer sobre 
referida categoria de despesa deve se centrar na verificação do cumprimento dos 
dispositivos da referida lei complementar.  
Por outras palavras, visando exercer controle dos gastos com o funcionalismo não há 
respaldo para se instituir regramento diverso daquele traçado pela referida lei para 
todos os entes da federação em atendimento ao determinado pelo art. 169 da 
Constituição Federal. 
Deve ser ponderado, ainda, que posteriormente a apresentação do presente projeto a 
questão do controle das despesas com pessoal recebeu um novo tratamento no 
cenário jurídico nacional através da promulgação da Emenda Constitucional nº 19/98, 
conhecida como “Reforma Administrativa”. A partir das alterações produzidas pela 



mencionada emenda no texto constitucional passou a haver controle muito maior 
sobre os gastos em tela, podendo ocorrer, por exemplo, a suspensão do repasse de 
verbas ao ente federativo e, em caráter excepcional, a perda do cargo pelo servidor 
público estável, na hipótese de gastos excessivos, sendo que os parâmetros para a 
aferição dos excessos eventualmente cometidos pela Administração Pública são 
aqueles traçados pela Lei Complementar nº 101/00. 
Pelo exposto, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE e ILEGALIDADE, sem prejuízo do 
prosseguimento deste projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, 
nos termos do art. 79 do Regimento Interno. 
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