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ACORDAO AC-CON N° 0002 	 - TCMGO—PLENO 

CONSULTA. FUNCIONARIOS PUBLICOS. PLANO DE CARREIRAS. 
IMPLANTAcAO. ANO ELEITORAL. POSSIBILIDADE. 
DETERMINAcOES. ARQUIVAMENTO. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos que tratam de 

Consulta formulada pelo senhor Roberto do Amaral, Presidente da Camara 

Municipal de Cachoeira de Goias, quanto ao seguinte questionamento: E possivel a 

implantacao de Plano de Carreiras dos Funcionarios Publicos Municipais em ano 

Eleitoral? 

2. 	 Acorda o Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goias, 

pelos Conselheiros lntegrantes do Pleno, nos termos da 

0435/2012 — GcS)C,), do Relator, Conselheiro Substituto Irany JUnior: 

I - CONHECER da presente Consulta, uma vez que preenche os 

pressupostos ditados pelo art. 31 da Lei n° 15.958/2007. 

II - RESPONDER que e possivel a implantacao de Plano de Carreiras 

dos Funcionarios PUblicos Municipais em ano Eleitoral, observando o seguinte: 

1. a restricao contida no art. 73, inciso VIII, da Lei Eleitoral, veda a 

concessao de revisao geral de remuneracao dos servidores publicos que exceda a 

recomposicao da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano de eleicao, a partir 

dos 180 dias que antecedem a eleicao ate a posse dos eleitos. Assim, apOs a 

referida data, s6 e possivel praticar aumento de despesa com funcionalismo pUblico 

na modalidade de revisao geral da remuneragao se forem assegura 

concomitantemente as seguintes condicOes: 

a) aplicacao de indices oficiais de reajustes; 

b) a fim de garantir a mera recomposicao do valor da remuneracao; 

c) em face da perda inflacionaria medida no period() entre 1° de janeiro 

e a data da concessao do reajusr, 
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2. A vedacao expressa no paragrafo Onico do art. 21 da Lei 

Complemental-  n° 101/2000 refere-se tao somente ao aumento de despesa de 

pessoal nos 180 digs anteriores ao final do mandato do titular (5/7/2012), nao 

estando proibida a implementacao/reestruturacao de carreira entre 5 de julho e o 

final do mandato, desde que isso nao importe em aumento de despesa de pessoal; 

3. A revisao setorial (piano de carreira) é possivel, desde que: 

a) prevista em lei especifica; 

b) aprovada ate o dia 5 de julho; 

c) nao atingido o limite de 95% dos percentuais maximos que os 

Poderes ou Orgaos podem despender em gastos com pessoal, considerados ainda 

os limites especificos previstos na LRF para cada ente federado; 

d) presente dotacao orcamentaria; 

III DETERMINAR o encaminhamento do Acordao, RelatOrio e 

Proposta de Decisao que o fundamenta, ao Consulente, nos termos da Lei n° 

15.958/2007 e do Regimento Inferno; 

IV - DETERMINAR a publicacao do Acordao, nos termos do artigo 101 

da Lei n° 15.958/2007, para que surta os efeitos legais necessarios; 

V - DETERMINAR que, depois de cumpridas as demais formalidades 

de praxe, sejam os presentes autos arquivados; 

3. 	 A Superintendencia de Secretaria para as providencias cabiveis. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO EST' DO DE GOIAS, 

AC-CON 
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