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Tenho acompanhado com bastante interesse a razão de que 
diversos municípios têm editado decretos de estado de emergência ou 
calamidade financeira, a par do relato sobre a situação entregue e encontrada 
na passagem de governo, pela sucessão de mandatos ocorrida ao final do 
exercício pretérito. 

 
Segundo consta do noticiário, as comunas estão insolventes e, sem 

numerário suficiente em caixa, impossibilitadas de proceder os pagamentos 
regulares – especialmente as responsabilidades pertinentes a pessoal, 
encargos sociais e a fornecedores diversos, motivando a expedição daqueles 
atos. 

 
O problema reside no fato de que, não obstante a dinâmica de 

realização de receitas e execução de despesas do exercício corrente – prevista 
em orçamento, os Prefeitos dizem ter encontrado passivo a descoberto – os 
chamados restos a pagar – sem contrapartida financeira para sua liquidação. 

 
De fato, a Administração é contínua; uma nova Administração não 

pode simplesmente esquecer ou apagar as ações e consequências do que foi 
realizado até então. 

 
Menos ainda pode o novo Gestor esquivar-se de suas 

responsabilidades político-administrativas. 
 
Além disso, não é desconhecido que em boa parte, as peças 

orçamentárias – LOA / LDO / PPA –, produzidas sob a égide da realidade do 
exercício anterior, e que deveriam servir de verdadeiros guias ou mapas 
condutores das ações administrativo-financeiras do novo Gestor, por vezes 
careçam de maiores estudos e detalhamento crítico, notadamente sobre a 
realidade local, agora frente ao momento de rigidez econômica. 

 
Igualmente também não se pode olvidar que o Poder Público, em 

grande parte das comunas, é o responsável pela dinâmica da economia local – 
pelo emprego da mão de obra – de forma direta ou indireta, aqui na prestação 
de serviços e bens pelo comércio. 

 
Em outras palavras, os novos Gestores – diante de um grande 

desafio e responsabilidade pessoal, alegam que estão premidos pela 
necessidade de realizarem as despesas ordinárias e obrigatórias do período 
que se inicia, guiados por orçamentos não totalmente confiáveis, conquanto 
também estejam obrigados a quitar responsabilidades assumidas e que 
pertencem ao período anterior – sem numerário suficiente. 

                                                           
1 Wilson Roberto Mateus. Assessor Técnico Procurador no TCESP. Pós-Graduando em Processo Civil (EPM), Pós-Graduado em 
Gestão de Políticas Públicas (EACH-USP) e Direito Constitucional (PUCCAMP). Ministrou aulas de Direito Constitucional 
(Anhanguera – 2003/2010) e Administrativo (PUCCAMP – especialização - 2004/2005).  



 
É a velha e conhecida estória do cobertor curto para acudir família 

numerosa em dia de frio intenso. 
 
Evidente que tais decretos normativos, sem olvidar quanto a 

eventual repercussão negativa na formação da opinião pública a respeito das 
gestões que se encerraram, possuem a nítida intenção de municiar o 
Administrador – como verdadeiros atos preparatórios – antecedendo outros 
que certamente virão, de maior expressão, com repercussão e impacto sobre a 
própria Administração e para os administrados – pessoal e fornecedores. 

 
Mas o que se pergunta é, haveria legitimidade e, mais precisamente, 

amparo legal para tais medidas? 
 
Como estudante do direito e, portanto, sujeito a críticas das doutras 

opiniões contrárias, penso que a questão mereça maior aprofundamento, 
sobretudo em razão das consequências de natureza político-administrativa que 
poderão advir sobre a Gestão. 

 
Estado de emergência ou calamidade 
 
É bem verdade que os entes federativos – sendo entidades 

autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar e editar 
normas de validade local, porém, adstritas aos limites da delegação feita pelo 
Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique descaracterizado o pacto 
federativo. 

 
Antes é preciso buscar a validade dos atos praticados na própria 

constituição. 
 
Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio do 

exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubstanciando-se na 
edição das respectivas Constituições Estaduais e, posteriormente, através de sua 
própria legislação (CF, art.25, caput), sempre, porém, respeitando-se os princípios 
constitucionais sensíveis, princípios federais extensíveis e princípios constitucionais 
estabelecidos”2. 

 
Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade de 

definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas pelo 
Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituinte, ficou 
impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias anômalas, 
excepcionais e que importassem grandes dificuldades, contrárias à ordem 
natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder Público determinadas 
situações de gravidade e perturbação, que demandassem grande 
comprometimento e aporte financeiro, autorizando o comportamento 
excepcional da própria Administração. 

 
Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa, ao 

Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor – à sua 
superação, a exemplo da decretação de estado de defesa ou mesmo de sítio, 
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instituição de empréstimos compulsórios e a abertura de créditos 
extraordinários visando contornar os entraves enfrentados naquele momento3. 

 

Pode-se dizer assim, que o estado de calamidade pública é o 
reconhecimento legal de uma situação excepcional e danosa – dentro de 
determinado tempo e espaço, mas que, por sua própria natureza, permite a 
adoção de medidas graves, mas coerentes e necessárias ao seu combate. 

 
Sob licença literária, pode-se dizer que as medidas correspondem a 

remédio amargo e de difícil aceitação, mas obrigatório, necessário e 
imprescindível a salvaguardar a vida do paciente. 

 
Citando o molde de normas infraconstitucionais que fazem remissão 

à questão, temos a previsão da dispensa do regular procedimento de licitação 
para a aquisição de bens/serviços4, por prazo limitado a 180 dias.  

 
Aqui a explicação é simples.  
 
Certames tendem a assegurar, com maior margem de controle, o 

cumprimento dos princípios constitucionais da Administração Pública – 
mormente a impessoalidade; mas demandam tempo próprio, incompatível com 
o momento enfrentado. 
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 CF/88 

Art. 21. Compete à União: 
(...) 
XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as 
inundações; 
 
Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, 
decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem 
pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de 
grandes proporções na natureza. 
§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem 
abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes: 
I - restrições aos direitos de: 
a) reunião, ainda que exercida no seio das associações; 
b) sigilo de correspondência; 
c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica; 
II - ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo a União 
pelos danos e custos decorrentes. 
Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar 
ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de: 
I - comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada 
durante o estado de defesa; 
II - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 
 
Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios: 
I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência; 
II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no art. 
150, III, "b". 
Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que 
fundamentou sua instituição. 
 
Art. 167. (...) 
§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, 
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62. 

 
4
 Lei 8666/93 

Art. 24.  É dispensável a licitação:  
(...) 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação 
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 
públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e 
para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos; 
 



Também é possível a realização de desapropriação por utilidade 
pública, nos termos do Decreto-Lei nº 3365/41. 

 
E, de forma mais individualizada ao interesse dos trabalhadores, é 

admissível a movimentação dos depósitos em FGTS5, na conformidade do 
Decreto-Federal 5.113/04; do mesmo modo a antecipação dos benefícios de 
natureza previdenciária – conforme previsão no Regulamento próprio6.  

 
Igualmente, a fim de amenizar os transtornos financeiros da 

comunidade afetada, há previsão legal para a redução do Imposto Territorial 
Rural, nos termos do Decreto 84.685/807.  

 
E, além de atribuir competência aos Municípios para a decretação 

de calamidade pública, a Lei Federal nº 12.608/12 está a regular condições de 
prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção 
e defesa civil, obviamente em condições ligadas a desastres naturais, mesmo 
daqueles provocados pela ação humana8.  

 
Portanto, há de ser considerado que, a partir desses elementos, é 

possível estabelecer que o Texto Constitucional e as normas mencionadas 
ofertam claro sentimento, segundo o qual, por emergência ou calamidade 
pública – autorizativas às ações excepcionais, estão entendidas ocorrências 
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Art. 1º. O titular de conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS que resida em área do Distrito 
Federal ou de Município, em situação de emergência ou estado de calamidade pública objeto de decreto do respectivo 
Governo, poderá movimentar a referida conta por motivo de necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorram 
de desastre natural 
.
 

6
 Decreto 7223/10 

“Art. 169.  (...) 
§ 1

o
  Excepcionalmente, nos casos de estado de calamidade pública decorrente de desastres naturais, reconhecidos 

por ato do Governo Federal, o INSS poderá, nos termos de ato do Ministro de Estado da Previdência Social, antecipar 
aos beneficiários domiciliados nos respectivos municípios: 
I - o cronograma de pagamento dos benefícios de prestação continuada previdenciária e assistencial, enquanto 
perdurar o estado de calamidade; e 
II - o valor correspondente a uma renda mensal do benefício devido, excetuados os temporários, mediante opção dos 
beneficiários.  
§ 2

o
  O valor antecipado de que trata o inciso II do § 1

o
 será ressarcido de forma parcelada, mediante desconto da 

renda do benefício, para esse fim equiparado ao crédito de que trata o inciso II do caput do art. 154, nos termos do ato 
a que se refere o § 1

o
.” 

 
7
 Decreto-Federal 84.685/80. 

Art. 13 - Nos casos de intempérie ou calamidade de que resulte frustração de safras ou destruição de pastos, o Ministro 
da Agricultura poderá determinar que o percentual de redução referido no art. 8º seja: 
a) calculado com base em dados do ano anterior ao da ocorrência, ou 
b) fixado genericamente para todos os imóveis que comprovadamente estejam situados na área de ocorrência da 
intempérie ou calamidade. 
Parágrafo único - Nos casos de estado de calamidade pública, decretado pelo Poder Público Federal ou Estadual, a 
redução de que trata o art. 8º poderá ser de 90% (noventa por cento), desde que o imóvel tenha sido afetivamente 
atingido pelas causas determinantes daquela situação. 
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 Lei 12.608/12 

Art. 1
o.
  Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC, autoriza a criação 
de sistema de informações e monitoramento de desastres e dá outras providências.  
Parágrafo único.  As definições técnicas para aplicação desta Lei serão estabelecidas em ato do Poder Executivo 
federal.  
Art. 2

o
  É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas necessárias à redução 

dos riscos de desastre. (Regulamento) 
§ 1

o
  As medidas previstas no caput poderão ser adotadas com a colaboração de entidades públicas ou privadas e da 

sociedade em geral.    
§ 2

o
  A incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção das medidas preventivas e 

mitigadoras da situação de risco.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3048.htm#art169§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7257.htm


atípicas, mas provocadas sobre a natureza – a exemplo de calamidades, 
acidentes ou catástrofes. 

 
Por excelência, a condução da gestão financeira – seja de uma 

pessoa, empresa ou do próprio ente público – é ação humana, racional e sob 
escolha das diversas alternativas que se apresentam diante do agente; 
portanto, muito distante e contrapondo-se à ideia de situações que abalam a 
natureza ou o meio ambiente. 

 
Em definição bastante clara, consta documento publicado pelo 

Governo do Município de Blumenau9, segundo o qual, explicando conceitos da 
Defesa Civil, pode-se diferenciar o Estado de Emergência do Estado de 
Calamidade, pela intensidade da situação e alcance dos danos, mas definindo, 
essencialmente, que estão ligados às anormalidades eventualmente 
provocadas pela natureza. 

 
▪ Situação de Emergência  
A Situação de Emergência é o reconhecimento legal, pelo município atingido, de 
uma situação anormal provocada por desastres. Neste caso, os danos são 
suportáveis e superáveis pela comunidade afetada. No caso de um município, o 
prefeito é quem decreta a situação de emergência no momento que achar 
importante. Em Blumenau, isso foi feito recentemente quando o rio Itajaí chegou a 
10 metros e começou a representar uma ameaça aos cidadãos, obrigando a 
cidade a diminuir e até mesmo a interromper, temporariamente, diversos serviços 
como educação, saúde e transporte.  
 
▪ Estado de Calamidade Pública  
O Estado de Calamidade é similar à situação de emergência no sentido de ser 
também um reconhecimento legal, pelo município atingido, de uma situação 
anormal provocada por desastres. O Estado de Calamidade se diferencia da 
Situação de Emergência, porém, por ser decretado quando o desastre causa 
sérios danos à comunidade afetada, inclusive representado perigo e elevado risco 
à vida de seus habitantes. 

 

Considerando que dentre os objetivos fundamentais da República 
Federativa encontra-se a construção de uma sociedade justa, livre e solidária 
(art. 3º, I, da CF), seria inconcebível que diante de uma situação de difícil 
superação, a União ou o Estado não viessem a intervir junto ao ente federado 
necessitado de apoio, especialmente de ordem financeira, em situações de 
gravidade, pela constatação de emergência ou calamidade. 

 
Por consequência, editado o Decreto nº 7.257, de 04.08.10, mas de 

onde se observa que a previsão normativa é toda voltada para situações 
provocadas por desastres naturais – ou ainda que em decorrência da ação 
danosa do homem, assim considerado o “resultado de eventos adversos, naturais 

ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos 
humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais” 
(art. 2º, II)

10. 

 
Aliás, em continuidade, dito documento também define: 
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 Decreto nº 7.257/10 - Regulamenta a Medida Provisória n
o
 494 de 2 de julho de 2010, para dispor sobre o Sistema 

Nacional de Defesa Civil - SINDEC, sobre o reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade 
pública, sobre as transferências de recursos para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de 
serviços essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por desastre, e dá outras providências.  

http://www.blumenau.sc.gov.br/downloads/sedef/conceito_defesa_civil.pdf


III - situação de emergência: situação anormal, provocada por desastres, 
causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da 
capacidade de resposta do poder público do ente atingido; 

IV - estado de calamidade pública: situação anormal, provocada por desastres, 
causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da 
capacidade de resposta do poder público do ente atingido; 

Interessante observar que a decretação de estado de emergência ou 
calamidade é um ato complexo, na medida em que, somente será validado após a 
homologação de pedido pelo Ministério da Integração Social – ou seja, por órgão 
diverso daquele que editou o decreto11

. 

Enfim, a ideia contemporânea de emergência ou calamidade financeira 
é estranha à construção normativa desenhada pelo Texto e nos códigos que 
definem e regulamentam o tema, uma vez que nesta há íntima ligação com a ideia 
de superação a desastres sobre a natureza, que afetam bens públicos e 
particulares, além de colocar vidas em risco – ainda que provocados por ação 
humana. 

 
Competência legislativa sobre o tema 
 
A Constituição Federal definiu, em matéria de direito financeiro, a 

competência legislativa é concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal. 
 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
 I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
(...) 
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais. 
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados. 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da 
lei estadual, no que lhe for contrário. 
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 Decreto nº 7.257/10 

Art. 7
o
  O reconhecimento da situação de emergência ou do estado de calamidade pública pelo Poder Executivo federal 

se dará mediante requerimento do Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal ou do Município afetado pelo 

desastre.  

§ 1
o
  O requerimento previsto no caput deverá ser realizado diretamente ao Ministério da Integração Nacional, no prazo 

máximo de dez dias após a ocorrência do desastre, devendo ser instruído com ato do respectivo ente federado que 
decretou a situação de emergência ou o estado de calamidade pública e conter as seguintes informações: 
I - tipo do desastre, de acordo com a codificação de desastres, ameaças e riscos, definida pelo Ministério da Integração 
Nacional; 
II - data e local do desastre; 
III - descrição da área afetada, das causas e dos efeitos do desastre; 
IV - estimativa de danos humanos, materiais, ambientais e serviços essenciais prejudicados; 
V - declaração das medidas e ações em curso, capacidade de atuação e recursos humanos, materiais, institucionais e 
financeiros empregados pelo respectivo ente federado para o restabelecimento da normalidade; e 
VI - outras informações disponíveis acerca do desastre e seus efeitos.  
§ 2

o
  Após avaliação das informações apresentadas no requerimento a que se refere o § 1

o
 e demais informações 

disponíveis no SINDEC, o Ministro de Estado da Integração Nacional reconhecerá, por meio de Portaria, a situação de 
emergência ou estado de calamidade, desde que a situação o justifique e que tenham sido cumpridos os requisitos 
estabelecidos na Medida Provisória n

o
 494, de 2010, e neste Decreto.  

§ 3
o
  Considerando a intensidade do desastre e seus impactos social, econômico e ambiental, o Ministério da 

Integração Nacional reconhecerá, independentemente do fornecimento das informações previstas no §1
o
, a situação de 

emergência ou o estado de calamidade pública com base no Decreto do respectivo ente federado.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Mpv/494.htm


Assim, pela interpretação sistemática que pode ser extraída desse 
Texto, embora haja concorrência entre os entes federativos à edição de 
normas de cunho financeiro, dessa estão excluídos os Municípios; e, em 
acréscimo, regras de cunho geral estão afetas à União. 

 
Sobre o tema leciona Uadi Lamego Bulos,  
 
“Compete à União fixar normas gerais, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal 
especificá-las à luz de suas particularidades. Quer dizer, enquanto a União, no 
âmbito da competência concorrente, limita-se a estabelecer normas gerais (CF, 
art. 24, § 1º), os Estados e o Distrito elaboram leis específicas, voltadas para 
satisfazer os seus interesses regionais”

12
. 

 
A lição prestada acresce, ainda, que os Estados e Distrito Federal 

não podem subverter a ordem taxativa do art. 24, da CF/88; e, aliás, não pode 
a União delegar as matérias delineadas, visto que novas atribuições não 
podem ser criadas, sob pena de se burlar o ato constituinte originário. 

 
Nesse sentido: 
 
“Matéria de índole financeira em constituições estaduais – Impossibilidade. “O 
inciso I inserido no art. 189, da Constituição de Rondônia, rege tema de índole 
financeira, matéria que está reservada à legislação federal. Relevante a quaestio 
juris de inconstitucionalidade do dispositivo em face do art. 24, I e § 1, da 
Constituição” (ADIn 2.124-MC, Rel. Min. Neri da Silveira, DJ de 31.10.03). 

 
Portanto, se o Estado ou o Distrito Federal não podem se sobrepor à 

competência da União para reger normas gerais de direito financeiro, menos 
ainda os Municípios, que nem estão elencados nessa competência 
concorrente. 

 
Ademais, é importante reafirmar a prevalência do princípio da 

legalidade estrita – art. 37, caput, da CF/88, segundo o qual, a Administração 
somente pode agir dentro da margem definida pela norma – no caso, na 
própria Constituição. 

 
Logo, se não há competência expressa ao Município para legislar 

sobre matéria financeira, fica vedada ou, pelo menos invalidada, a edição de 
quaisquer atos nesse sentido – sobretudo se sobrepõem a outras regras 
estabelecidas ao regulamento do tema. 

 
Excepcionalidade prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal 
 
Interessante ao nosso propósito visitar os termos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, ao prever a suspensão do cumprimento de certas 
medidas de caráter restritivo às finanças públicas, quando da ocorrência de 
situações de calamidade. 

 
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso 
Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos 
Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação: 
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos 
arts. 23, 31 e 70

13
; 
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 Lei Complementar 101/00  



II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de 
empenho prevista no art. 9

o
. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de estado de defesa ou de 
sítio, decretado na forma da Constituição. 

 
Os termos destacados referem-se à limitação e necessária redução 

de despesas com pessoal (teto de 54% da RCL) e da dívida consolidada (máximo de 

de120% da RCL) 

 
Até aqui, sem esforço pode-se concluir que, por calamidade pública, 

que somente se presta ao entendimento da ocorrência de desastres sobre a 
natureza – de ordem natural ou provocados pelo homem, os quais, 
comprometendo a índole dos bens públicos e particulares, bem como a vida 
normal das pessoas, são de difícil superação e precisam de ações próprias, 
rigorosas, através de atos excepcionais da Administração, legitimados pelo 
contexto legislativo, sendo no caso específico de desequilíbrio fiscal, 
necessária a complementação do ato – portanto composto, por meio de 
reconhecimento da situação atípica pela respectiva Assembleia Legislativa. 

 
Relembro que nos primeiros enfrentamentos da LRF – ao tempo de 

sua edição, foi rechaçada criativa “descontabilização” de empenhos, com o fito 
de distorcer índices e resultados orçamentário-financeiros, pelo estorno ou 
cancelamento de restos a pagar, dentre eles, de despesas processadas, a par 
de que o novel diploma, superando o conceito formal da Lei 4320/64, determina 
responsabilização a toda despesa assumida, independente do seu registro14. 

                                                                                                                                                                          
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no 
mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois 
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas 
nos §§ 3º e 4o do art. 169 da Constituição. 
§ 1

o
 No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de 

cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. (Vide ADIN 2.238-5) 
§ 2

o
 É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga 

horária.(Vide ADIN 2.238-5) 
§ 3

o
 Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá: 

I - receber transferências voluntárias; 
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; 
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à 
redução das despesas com pessoal. 
§ 4

o
 As restrições do § 3

o
 aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro 

quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20. 
 
Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, 
deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e 
cinco por cento) no primeiro. 
§ 1

o
 Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido: 

I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvado o 
refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária; 
II - obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação 
de empenho, na forma do art. 9

o
. 

§ 2
o
 Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido 

de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. 
§ 3

o
 As restrições do § 1

o
 aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre 

do último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo. 
§ 4

o
 O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites das 

dívidas consolidada e mobiliária. 
§ 5

o
 As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das 

operações de crédito internas e externas. 
 
Art. 70. O Poder ou órgão referido no art. 20 cuja despesa total com pessoal no exercício anterior ao da publicação 
desta Lei Complementar estiver acima dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 deverá enquadrar-se no respectivo 
limite em até dois exercícios, eliminando o excesso, gradualmente, à razão de, pelo menos, 50% a.a. (cinqüenta por 
cento ao ano), mediante a adoção, entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23. 
Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput, no prazo fixado, sujeita o ente às sanções previstas no § 3

o
 do 

art. 23. 
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Logo, preocupa a edição de decretos indicando emergência ou 
calamidade financeira, porque poderiam – eventualmente - induzir a 
Administração – conforme o caso do seu teor e extensão (aqui devendo ser 
avaliados casuisticamente) – a imaginar que os atos decorrentes estariam 
acobertados pelo manto normativo municipal, conquanto, na verdade, não 
podem – sob pena de rejeição de contas e responsabilização pessoal do 
Agente Político - desvanecer do cumprimento das regras financeiras incidentes.  

 
Considerações gerais 
 
A Administração é contínua e, desse modo, descabem alegações a 

respeito da alternância na gestão, com o intuito de afastar responsabilidades 
na condução da coisa pública. 

 
Nem se cogitam aqui as preocupações decorrentes do chamado 

“presidencialismo de coalização”, sistema que, de ordem vertical, impõe ao 
Agente Político que mantenha sustentação mediante composição de forças, 
valendo-se por vezes da distribuição de cargos na Administração. 

 
Nada disso é válido na análise da prestação de contas aos órgãos 

de controle externo; antes a verificação está afeta ao cumprimento da 
complexa legislação incidente. 

 
Lembro que a construção jurisprudencial do TCESP têm se pautado 

com rigor pela valorização no cumprimento dos investimentos mínimos na 
educação (art. 212 da CF/88), valorização dos profissionais do magistério (art. 60, 

XII, da ADCT), aplicação dos recursos do FUNDEB (Lei 11.494/07), investimentos 
mínimos na saúde (art. 77, § 2º, da ADCT), pagamento da dívida com precatórios, 
equilíbrio orçamentário e financeiro, cumprimento das obrigações com 
encargos sociais, limitação dos gastos com pessoal estabelecida na Lei de 
Responsabilidade Fiscal e, especialmente para o último ano de mandato, as 
limitações fiscais decorrentes dos restos a pagar sem contrapartida financeira e 
a manutenção dos índices incidentes sobre a folha salarial; bem como, 
restrições impostas pela lei eleitoral a respeito de despesas com publicidade 
institucional. 

 
Do mesmo modo, a quebra da ordem de pagamentos somente é 

viável pela edição de ato motivado, devidamente publicado (art. 5º, da Lei 8666/93), 
aqui expondo a Administração a eventual confronto dos motivos determinantes 
e eventual responsabilização – nas esferas do Poder Judiciário e Órgãos de 
Controle Externo. 

 
Ao contrário, setores que envolvem o controle e cobrança da dívida 

ativa – por tratar de receita própria do município, devem ser reavaliados quanto 
à efetividade e resultados alcançados, inclusive, pela utilização dos sistemas 
alternativos de cobrança15. 

                                                                                                                                                                          
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as 
seguintes: 
(...) 
II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em 
caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa; 

 
15

 http://www.tjsp.jus.br/download/geraisintranet/spi/cartilhaparaexecucoesfiscaismunicipais.pdf - 
pesquisa em 17.01.17. 

http://www.tjsp.jus.br/download/geraisintranet/spi/cartilhaparaexecucoesfiscaismunicipais.pdf%20-%20pesquisa%20em%2017.01.17
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Antes também deve ser conferida a necessidade de ajustes no 

orçamento e, sobretudo, ser resguardado quanto ao comportamento da receita, 
disso, se necessário, ser determinado o contingenciamento de despesas pela 
limitação de empenho e emissão financeira, nos termos previamente definidos 
na LDO16. 

 
Maior cuidado com a gestão de pessoal, revisando a regularidade no 

pagamento de adicionais e gratificações; otimização e distribuição de serviços, 
com o intuito de inibir o pagamento de horas extras e melhorar a qualidade dos 
serviços prestados; e, especialmente, profunda avaliação da necessidade de 
manutenção dos cargos comissionados – estes necessariamente ligados a 
atividades de assessoria e comando (direção e chefia), definidas em norma e 
preenchidas por pessoal de nível superior17. 

 
Aliás, deve ser dito que a própria Constituição Federal, em situações 

de extrema dificuldade financeira, determina a redução de despesas com 
pessoal que, no extremo, chegam mesmo a atingir servidores estáveis1819. 
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 LC 101/00 
Art. 9

o
 Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das 

metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público 
promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e 
movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 
§ 1

o
 No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos 

foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. 
§ 2

o
 Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive 

aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias. 
(...) 
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 A exemplo de julgado do E.TJESP: 
 

2036862-77.2016.8.26.0000 -  Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos  
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo 2º do artigo 63, da Lei 2.237, de 28 de fevereiro de 2014. 
Fixação do percentual mínimo de 5% de cargos em comissão, na Administração do Município de (...), a ser 
preenchido por servidores públicos de carreira. Inadmissibilidade. Eleição de fração irrisória. Defeito do ato normativo. 
Reconhecimento. Inobservância dos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade. Expressões 
"Coordenador, Chefe de Setor, Chefe de Divisão, Assessor Jurídico e Secretário da Junta Militar" descritas nos anexos 
I e II. Criação de cargos públicos de provimento em comissão, na estrutura administrativa do município, em 
desconformidade com a regra da exigência de concurso público. Atribuições que não se revestem da excepcionalidade 
exigível no nível superior de assessoramento, chefia e direção como funções inerentes aos cargos daquela natureza. 
Inteligência dos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual. Assessor jurídico. Impossibilidade. As 
atividades de advocacia pública, inclusive a assessoria e a consultoria de corporações legislativas e suas respectivas 
chefias, são reservadas a profissionais recrutados pelo sistema de mérito. Afronta aos artigos 98 a 100 da Constituição 
Estadual. Ação julgada procedente, com modulação.  
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 CF/88 
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não 
poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 
(...) 
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar 
referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:  (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;  (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
II - exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)    (Vide Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da 
determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato 
normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa 
objeto da redução de pessoal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de 
remuneração por ano de serviço. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, 
emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no § 4º. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art21
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art21


A Administração deve optar pela realização de pregões na aquisição 
de bens, uma vez que a sua dinâmica impõe a possibilidade de maior 
celeridade e melhor oferta de preços. 

 
Igualmente deve haver revisão nos procedimentos adotados para a 

aquisição de bens, sobretudo aqueles de uso contínuo – em trânsito, a 
exemplo de combustíveis, ou estocáveis, a exemplo de medicamentos, visando 
otimizar sua utilização e emprego de recursos. 

 
Também seria de bom alvitre que a Administração revesse a 

legitimidade de todos os empenhos processados, ainda que fosse necessária a 
instauração de comissão a tanto, com o objetivo de verificar se os 
serviços/bens foram efetivamente prestados/entregues, independentemente do 
atestado formal constante nos documentos. 

 
Além disso, sempre é possível a revisão de contratos, pela 

negociação junto aos fornecedores, visando maiores vantagens à 
Administração. 

 
Ademais, as atenções também devem se voltar para a efetividade no 

cumprimento dos direitos sociais – aqui observando-se o posicionamento dos 
municípios frente aos diversos indicadores sociais. 

 
Lembro que recentemente o E.TCESP implantou o IEGM – Índice de 

Efetividade da Gestão Municipal que, a partir das informações prestadas e 
cotejadas pela auditoria, servem como espelho ao resultado das ações da 
Administração. 

 
Enfim, o Gestor e sua equipe devem buscar resultados nos 

programas e atividades desenvolvidos, valorizando os recursos destinados. 
 
Conclusão 
 
A tarefa de administrar não é simples. 
 
O Agente Político não se escusa do cumprimento dos preceitos que 

envolvem a gestão responsável – transparente e responsável (art. 1º, LC 101/00), 
sob a alegação de que procedeu a edição de norma local reconhecendo as 
dificuldades financeiras da Comuna, ao contrário, antes deve proceder 
profundo planejamento e acompanhamento orçamentário, visando o equilíbrio 
fiscal – cumprindo todos os preceitos afetos ao seu mister. 

 

Contudo, também há de se entender que decretos em comento – se 
não transbordarem das regras incidentes sobre a gestão pública e, esquecendo 
que podem provocar eventual desconforto sobre a Administração que deixa o 
Executivo, eventualmente poderiam servir de estímulo psicológico a todos os 
atores envolvidos, convidando Agentes Políticos e Administrativos a um grande 
esforço de superação. 
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 LEI Nº 9.801, DE 14 DE JUNHO DE 1999. Dispõe sobre as normas gerais para perda de cargo público por excesso 
de despesa e dá outras providências.  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.801-1999?OpenDocument


É o que penso, sob censura. 
 


