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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Neste ano de 2016, e após três anos de mandato cumprido, iniciamos o último
ano de mandato dos prefeitos e da legislatura dos vereadores. Neste ano atípico
na gestão municipal, por força do pleito eleitoral, diversas providências e ações
peculiares ao momento se fazem necessárias para que se cumpram os objetivos
da gestão fiscal responsável e, por conseguinte, a finalidade de prestar serviços
de qualidade à sociedade municipalista.
Atento a este momento e, na incessante busca de subsidiar uma gestão
municipal efetiva, eficaz e eficiente, o TCM GO edita esta Publicação para
orientar seus gestores e jurisdicionados quanto aos ditames que constam na Lei
de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000) e na Lei das Eleições (9.504/97),
evitando possíveis responsabilizações por forças de ambos dispositivos legais,
dentre outros cominados.
Certo de que a orientação é a maior força para o alcance dos objetivos públicos,
pois edifica conhecimentos que venham a potencializar resultados de forma
legal, recomendo aos gestores públicos dos municípios goianos a leitura atenta
aos pontos ora abordados, ressaltando que o corpo funcional desta Corte
encontra-se à disposição para maiores esclarecimentos e complementação às
informações que se fizerem necessários.
Honor Cruvinel de Oliveira
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1 - GESTÃO FISCAL EM ÚLTIMO ANO DE MANDATO

A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar 101/2000) estabeleceu limites e regras específicas
que visam resguardar o equilíbrio das contas públicas e,
por conseguinte, a consecução de uma gestão fiscal
responsável. Com base nesta premissa e para o último
ano de mandato, o referido dispositivo legal definiu especial atenção às condutas adotadas pelos agentes e
gestores públicos, dentre elas a vedação de praticar atos
que venham a onerar os cofres públicos ou a assunção
de obrigações que comprometam a gestão futura.
Importante, ressaltar as vedações contidas na legislação
eleitoral (Lei 9.504/97), que disciplina as eleições no
País, bem como as despesas a serem realizadas no
último ano de mandato.

Apresenta-se, a seguir, as vedações impostas pela LRF e
Lei 9.504/97 (Lei Eleitoral) aos gestores públicos, para o
último ano de mandato e breves aspectos da transição
de governo, nos tópicos abaixo relacionados:
1.1 Gastos com Pessoal
1.2 Operações de Crédito e Recondução da Dívida aos
Limites Legais
1.3 Restos a Pagar
1.4 Punições pelo não cumprimento da LRF no Último
Ano de Mandato
1.5 Lei das eleições (Lei no 9.504, de 1997):
a) Revisão Geral e Remuneração dos Servidores;
b) Despesas com Publicidade e Propaganda;
c) Distribuição Gratuita de Bens, Valores ou Benefícios;
d) Outras Condutas Vedadas
1.6 Orientações às Câmaras Municipais: Subsídios dos
Agentes Políticos
1.7 Resumo Cronológico
1.8 Processo de Transição de Governo
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1.1 - GASTOS COM PESSOAL

Dispõe o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal:
“Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque
aumento da despesa com pessoal e não atenda:
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o
ato de que resulte aumento da despesa com pessoal
expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final
do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão
referido no art. 20”

Com base neste artigo da LRF, durante os últimos 180 dias
do mandato dos prefeitos e presidentes de Câmaras, ou
seja, entre 5 de julho e 31 de dezembro do último ano da
gestão, os gastos com pessoal dos Poderes Legislativo e
Executivo não poderão ser aumentados, sendo considerados nulos de pleno direito os atos que resultarem em
acréscimo. É importante destacar que a verificação é feita
pelo percentual resultante do cálculo da despesa com
pessoal dos últimos 12 meses em relação à Receita
Corrente Líquida do mesmo período. Observa-se que, no
período de vedação, poderá a Administração Pública
municipal aumentar as despesas com pessoal não
descumprindo a norma legal da LRF, caso as receitas
arrecadadas que compõem o cálculo da Receita Corrente
Líquida acompanhem proporcionalmente o acréscimo, ou
que haja a redução das despesas com pessoal já existentes.
PÁGINA

Cabe registrar que os acréscimos aos gastos com pessoal resultantes de atos que forem produzidos antes dos
últimos 180 dias do mandato, como as concessões de
vantagens pessoais, não serão considerados na apuração do cumprimento do parágrafo único do art. 21 da
LRF.
Ressalta-se que quanto à divulgação dos gastos com
pessoal no Demonstrativo de Pessoal, parte integrante
do Relatório de Gestão Fiscal, permanece a obrigatoriedade quadrimestral ou semestral, conforme a opção do
Município. Porém, para a verificação do cumprimento ao
art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar no 101/00,
a apuração deverá ocorrer no exercício móvel, ou seja,
antes e depois do período de vedação, para o qual será
feita a comparação do percentual de gastos com pessoal.
A vedação não possui exceção, sendo, portanto, aplicada
também aos administradores que venham a ser reeleitos.
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LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL ACIMA DO PERCENTUAL MÁXIMO

Segundo a Lei Complementar no 101/00, em especial o
disposto no art. 20, III, “a” e “b”, os limites de gastos com
pessoal nos municípios é de 60% (sessenta por cento) da
Receita Corrente Líquida, distribuídos em 54% (cinquenta
e quatro por cento) para o Poder Executivo e 6% (seis por
cento) para o Legislativo.
Em caso de ultrapassagem desses limites no primeiro
quadrimestre do último ano de mandato do titular do
Poder ou órgão, aplicam-se, de imediato, as restrições
previstas na LRF, conforme quadro ao lado:
O parágrafo único do art. 21 da LRF pretende coibir a
prática de atos de favorecimento relacionados com a
despesa de pessoal, mediante contratações, nomeações,
atribuição de vantagens, no sentido de evitar: - o crescimento das despesas com pessoal. – o comprometimento
dos orçamentos futuros. – a inviabilização de novas
gestões.
O mandamento não alcança os aumentos originários de
vantagens pessoais a que os servidores públicos tem
direito por força de dispositivo constitucional. É o caso dos
anuênios, quinquênios, salários-família, que deverão ser
concedidos normalmente.
Dispõe o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal:
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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° 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° É facultada a redução temporária da jornada de
trabalho com adequação dos vencimentos à nova
carga horária.(Vide ADIN 2.238-5)
§ 3° 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° As restrições do § 3° 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.
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1.2 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO

No último ano de mandato do Prefeito, o Município não pode
realizar operação de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO). A vedação teve início em 1º de janeiro de
2016, conforme o art. 38, IV, “b”, da Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Ressalta-se que de acordo com a Lei de Crimes Fiscais
(Lei n° 10.028/2000), a qual introduziu no Código Penal o art.
359-A, tal conduta constitui crime sujeito à reclusão de um a
dois anos.
Dispõe o artigo 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal:
Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o
exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e mais as seguintes:
(...)
IV - estará proibida:
(...)
b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal

PÁGINA
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RECONDUÇÃO DA DÍVIDA AOS LIMITES LEGAIS

Se a dívida consolidada exceder o limite, estabelecido pela
Resolução nº 43/01 do Senado Federal, no primeiro quadrimestre do último ano do mandato, fica vedado ao Município
realizar operação de crédito interna e externa a partir do
segundo quadrimestre de 2016, devendo obter resultado
primário necessário à recondução da dívida ao limite (art.
31, § 3º, da LRF). Um instrumento importante para controlar
as dívidas é a adoção da limitação de empenho na forma
disposta no art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

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 subseqüentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento)
no primeiro.
§ 1° 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. 9o.
§ 2° 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° As restrições do § 1o aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no
primeiro quadrimestre do último ano do mandato do
Chefe do Poder Executivo.

PÁGINA
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1.3 - RESTOS A PAGAR

Restos a pagar significam compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida flutuante e podem ser caracterizados
como as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro. São encargos incorridos no próprio exercício, sendo a parcela liquidada inscrita em “restos a pagar processados” e a pendente de liquidação, em
“restos a pagar não processados”
Dispõe o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal:
“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu
mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício”.
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16

1.3 - RESTOS A PAGAR

Portanto, é vedado aos Poderes Executivo e Legislativo
contrair obrigação de despesa nos dois últimos quadrimestres do mandato, que não possa ser cumprida — paga — até
31 de dezembro de 2016.
Se houver parcelas também referentes a esses dois últimos
quadrimestres, que estejam pendentes de pagamento,
deverá existir a respectiva disponibilidade financeira no
encerramento do exercício de 2016, de acordo com o
disposto no art. 42 da Lei Complementar no 101/00.
A vedação inicia em 1o de maio de 2016. Na apuração da
disponibilidade financeira, serão consideradas todas as
despesas compromissadas até 31 de dezembro de 2016,
inclusive aquelas contraídas antes do mês de maio deste
último ano do mandato.
A disponibilidade financeira, mencionada como “disponibilidade de caixa” no art. 42, parágrafo único, da LRF, será
calculada considerando todas as dívidas existentes até 31
de dezembro de 2016, inclusive as anteriores aos dois
últimos quadrimestres.
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Exemplo:
(+)
Disponibilidade de caixa em 01 de janeiro
(+)
Previsão de entrada de recursos até 31 de
dezembro
(=)
Disponibilidade de caixa “bruta”
(-)
Pagamento das despesas do ano anterior,
inscritas em restos a pagar a serem pagas no ano
(-)
Pagamento das despesas já liquidadas
(-)
Pagamento dos salários dos servidores até o
final do ano
(-)
Pagamento do 13º salário
(-)
Pagamento de encargos sociais
(-)
Pagamento de empréstimos bancários
(-)
Pagamento de parcelamentos de dívidas com
o INSS e outras
(-)
Contrapartidas de convênios já assinados
(-)
Pagamento de contratos já assinados (vigilância, limpeza, fornecimento de medicamentos, obras,
etc.)
(-)
Pagamento das despesas de água, luz e telefone previstas
(-)
Pagamento de quaisquer outras obrigações já
assumidas ou que o município deva fazer por exigência legal
(=)
Disponibilidade de caixa “líquida”
ATENÇÃO: para que as despesas possam ser saldadas é
preciso pagar primeiramente os
credores mais antigos, ou seja,
deve-se respeitar a “ordem
cronológica das obrigações”
(Lei nº 8.666/93)
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1.3 - RESTOS A PAGAR

“(...) o controle da disponibilidade de caixa e da geração
de obrigações deve ocorrer simultaneamente à execução
financeira da despesa em todos os exercícios e não
somente no último ano de mandato.

Devem ainda ser observados os seguintes aspectos, de
acordo com o disposto no art. 53 da Lei Complementar no
101/00, e os estágios da despesa pública previstos na Lei
no 4.320/64:

Apesar de a restrição estabelecida no art. 42 se limitar
aos dois últimos quadrimestres do respectivo mandato, a
LRF estabelece que a responsabilidade na gestão fiscal
pressupõe a ação planejada e transparente em que se
previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar
o equilíbrio das contas públicas, o que impõe que ajustes
devam ser observados no decorrer de todo o mandato, de
forma que as receitas não sejam superestimadas, nem
haja acúmulo excessivo de passivos financeiros.”
Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF / STN

a) Todas as despesas liquidadas devem ser empenhadas.
b) As despesas processadas (liquidadas) e as não processadas (não liquidadas) que possuam disponibilidade financeira devem estar obrigatoriamente registradas no balanço
patrimonial.
c) As despesas não liquidadas, que não possuam disponibilidade financeira, devem ser canceladas, e o seu reempenho ocorrerá no exercício seguinte.
d) Não é admitido pela legislação o cancelamento/anulação
de empenho de despesas liquidadas.
Atenção

1. O cancelamento de restos a pagar processados, ou seja, aqueles cujas obrigação por parte do prestador fora cumprida, não tem
respaldo legal, contrariando, no mínimo, o princípio da moralidade administrativa (CF, art. 37)
2. O cancelamento de empenho ou de despesas inscritas em restos a pagar, mesmo não processados, é medida que requer avaliação
criteriosa. A quebra de contratos celebrados entre a administração pública e seus fornecedores não é incentivada e autorizada pela
LRF. Assim, embora seja penalizado o gestor irresponsável que deixe de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do
montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei (Lei nº 10.028/2002, art. 2º), isto não significa que o gestor
possa lesar o fornecedor de boa fé.

PÁGINA
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1.4. - PUNIÇÕES PELO NÃO-CUMPRIMENTO DA LRF NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO

Muito embora a aplicação da Lei Federal nº 10.028/2000, mais conhecida como a Lei de Crimes Fiscais, seja de alçada do
Ministério Público Estadual, entende-se oportuno apresentar as punições previstas nessa lei, aos gestores que não atenderem às normas da LRF:

ARTIGO NO
CÓD. PENAL

PENA

Inscrever a Despesa em Restos a Pagar arts. 60 da Lei
sem prévio empenho e/ou superando 4.320/64 e 42 da
limite legal.
LRF

359 –B

Detenção de 6
meses a 2 anos

Assumir obrigações nos oito últimos
meses do mandato sem cobertura de art. 42 da LRF
caixa.

359 –C

Reclusão de 1
a 4 anos

359 –D

Reclusão de 1
a 4 anos

359 –F

Detenção de 6
meses a 2
anos

359 –G

Reclusão de 1
a 4 anos

INFRAÇÃO

Ordenar despesa não autorizada por lei.

REFERÊNCIA

arts.15,16 e 17 da
LRF

Deixar de cancelar o montante de restos
a pagar inscrito em valor superior ao art.42 da LRF
permitido em lei.
Aumentar despesa com pessoal nos art. 21, parágrafo
últimos 180 dias do mandato.

único, da LRF

PÁGINA
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1.5 - LEI DAS ELEIÇÕES (Lei no 9.504, de 1997)

O advento da Lei Federal nº 9.504, em 30 de setembro de
1997, passou a disciplinar, de modo permanente, as eleições
no país e pôs fim ao regime de leis eleitorais tópicas, conhecidas por “lei do ano”. Assim sendo, dada sua importância/relevância no contexto do cenário eleitoral, e sua aplicabilidade
neste último ano de mandato (2016), o TCM GO ressalta
pontos de atenção do referido dispositivo legal que venham a
impactar ações dos gestores públicos municipais e, por conseguinte, sua responsabilização por esta Corte de Contas.

PÁGINA
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A) REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES

Em conformidade à Lei Eleitoral, apreende-se a seguinte
proibição:
“Art. 73 – VIII - fazer, na circunscrição do pleito,
revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu
poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir
do início do prazo estabelecido no art. 7o desta Lei e
até a posse dos eleitos” (destacamos).

Assim sendo, de 5 de abril de 2016 até a posse dos eleitos,
é vedado aos gestores municipais promoverem aumento
de remuneração de servidores que exceda a perda do
poder aquisitivo apurado ao longo do ano em que se
realizam as eleições, inclusive no caso de revisão geral de
que trata o art. 37, X, da CRFB/88.
Em razão da realização do pleito, a revisão geral para
recompor perdas inflacionárias de anos anteriores deve
ser realizada no período compreendido entre 1º de janeiro
e 5 de abril de 2016 (art. 73, VIII) (BRASIL, 1997).
A concessão de benefícios a servidores públicos, nas
proximidades das eleições municipais, pode caracterizar
abuso do poder político, desde que evidenciada a possibilidade de haver reflexos na circunscrição do pleito municipal, diante do conjunto de eleitores atingidos pelas vantagens remuneratórias (BRASIL, 2006d).
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B) DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Três meses antes da eleição estão proibidos gastos com
publicidade institucional, o que abrange a propaganda de
atos, programas, obras, serviços e campanhas governamentais Nisso há, contudo, ressalvas:
Situação de urgente necessidade, reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Propaganda de bens e serviços produzidos por empresas
estatais, sujeitos à concorrência de mercado.
É bem isso o que diz o art. 73, VI, “b” da Lei no 9.504, de
1997:
“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar
a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais: VI - nos três meses que antecedem
o pleito: b) com exceção da propaganda de produtos
e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dosatos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em
caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral”.
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Complementa-se ainda, a intenção do legislador quando da
edição da revisão da Lei Eleitoral em 2015, ratificando a
necessidade de que, ao longo de todo o ano eleitoral, as
despesas de publicidade do primeiro semestre não ultrapassem a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos
anos que antecedem o pleito, conforme depreende-se da nova
redação do Art. 73, inciso VII, da Lei Eleitoral em vigor:
São proibidas.......: “VII - realizar, no primeiro semestre
do ano de eleição, despesas com publicidade dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou
das respectivas entidades da administração indireta,
que excedam a média dos gastos no primeiro semestre
dos três últimos anos que antecedem o pleito” (Redação
dada pela Lei no 13.165, de 2015)
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C) DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS, VALORES OU BENEFÍCIOS

A Lei 9.504/97 proíbe, em ano eleitoral, que a Administração
implante novos serviços que acarretem distribuição gratuita de
bens, valores ou benefícios.
Eis o §10 do art. 73 do referido dispositivo legal:
“§10 No ano em que se realizar eleição, fica proibida a
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por
parte da Administração Pública, exceto nos casos de
calamidade pública, de estado de emergência ou de
programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o
Ministério Público poderá promover o acompanhamento
de sua execução financeira e administrativa. (Incluído
pela Lei no 11.300, de 2006)”

Assim, em ano de voto popular, é vedada a criação de novo
programa que resulte distribuição gratuita de cestas básicas,
material de construção, medicamentos ou outros benefícios, a
menos que tal ação/programa de governo sejam existentes na
Lei Orçamentária do ano anterior (2015) e, por conseguinte,
façam parte da realidade operacional da Administração antes do
ano do pleito eleitoral (2016).
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D) OUTRAS CONDUTAS VEDADAS PELA LEI DAS ELEIÇÕES

A Lei 9.504, de 1997 proíbe (incisos I a III do art. 73):
Ceder ou usar, em benefício de candidato, bens móveis ou
imóveis pertencentes à Administração;
Usar indevidamente materiais ou serviços custeados pelos
poderes Executivo ou Legislativo; e
Ceder servidor público ou usar de seus serviços para comitês
de campanha eleitoral de candidato durante o horário de expediente normal.
Cabe ressaltar que tais condutas caracterizam, ainda, atos de
improbidade administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do art.
12, inciso III.
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1.6 ORIENTAÇÕES ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS: SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

São agentes políticos municipais: o Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os Secretários Municipais. Cada
agente político recebe subsídio que é a remuneração
mensal fixada em parcela única. Não se admite, porém,
outros acréscimos ou parcelas de qualquer natureza, como
verba de representação, gratificação, adicional, abono,
prêmio, ou qualquer espécie remuneratória (art. 39, § 4º,
da Constituição da República Federativa do Brasil —
CRFB/88).
Conforme o estabelecido no artigo 29, incisos V e VI, da
Constituição Federal, a iniciativa de leis que fixam os subsídios dos agentes políticos municipais (poderes Executivo e
Legislativo) é de competência do Legislativo.
Os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo
(Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários) deverão ser fixados
por lei, devendo ser observado pelos vereadores os limites
máximos previstos no inciso do artigo 37, XI, da Constituição Federal, sendo o teto máximo para o subsidio do
Prefeito Municipal o valor do subsídio mensal fixado dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal e, para os demais
agentes, o teto máximo é o subsídio do Prefeito.
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A fixação dos subsídios dos vereadores, pode ser feita por
lei, decreto ou resolução, e a referência do teto encontra-se estabelecida nas alíneas do inciso VI do referido artigo
29 e art. 29-A, ambos da Constituição Federal, estando
condicionada o número de habitantes do município.
Cabe ressaltar que não podem ser incluídas nos atos
fixatórios as seguintes parcelas:
Indenização pela realização de sessão extraordinária.
(vedação: art. 57, § 7º da Constituição Federal).
Parcela indenizatória ao Presidente da Câmara (vedação: art. 39, § 4º CF)
13º subsídio (vedação: art. 39, § 4º CF, ADIN 154878-8.2010.8 TJGO)
Ajuda de custo relativa ao início e término das sessões
legislativas (art. 39, 4º CF ).
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1.7 - RESUMO CRONOLÓGICO

Apresenta-se, a seguir, o resumo cronológico das condutas vedadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e pela
Lei Eleitoral (Lei 9.504/97), as quais devem ser observadas pelos gestores no último ano de mandato.
A observância ao expresso cumprimento do teor das Leis é de fundamental importância, visando evitar possíveis responsabilizações e/ou sanções imputadas por este Tribunal que venham a ensejar rejeição das Contas de Governo ou irregularidades
nas Contas de Gestão que possam ser cominadas com demais penalidades previstas em lei.
Destaca-se os ordenamentos jurídicos que fundamentam as consequências pelas condutas não previstas, quais sejam: Lei
10.028, de 19 de outubro de 2000 (que altera o código penal), a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei da Improbidade Administrativa) e o Decreto-lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores,
e dá outras providências.
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1.7 - RESUMO CRONOLÓGICO
1. 1º de Janeiro – Durante todo ano eleitoral
CONDUTAS

OBSERVAÇÕES

Extrapolar os limites da dívida pública consolidada no último
ano de mandato (Art. 31, §3º, LRF)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos (Art. 1º, XVI,
Decreto Lei nº 201/1967)
Inelegibilidade
Impedimentos do art. 31 da LRF

Contratação de Operações de Crédito por Antecipação de
Receita Orçamentária (ARO) no último ano de mandato.
(Art. 38, IV, b, LRF)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos (Art. 1º, XVI,
Decreto Lei nº 201/1967)
Inelegibilidade

Ceder ou usar bens móveis ou imóveis pertencentes à
Administração Pública. (Art. 73, I, LE)

Não se aplica a bem público de uso comum (ex:praias, parques e ruas),
nem a cessão de prédios públicos para realização de convenção partidária

Usar materiais ou serviços, custeados com recurso público,
para finalidade político-partidária. (Art. 73, I, LE)
Ceder ou usar serviço de servidor ou de empregado público
para comitê de campanha. (Art. 73, III, LE)

Permitido durante férias e licenças do servidor

Fazer uso promocional da distribuição gratuita de bens e serviços
de caráter social, custeado pelo Poder Público. (Art. 73, IV, LE)

É vedado o uso promocional em favor do candidato

Distribuir gratuitamente bens, valores ou benefícios por
parte da Administração Pública. (Art. 73, §10, LE)

A distribuição poderá excepcionalmente acontecer nos casos de
calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior

Realizar Despesas com publicidade que excedam a média
dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que
antecedem o pleito. (Art. 73, VII, LE)

Durante o primeiro semestre do ano de eleição
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1.7 - RESUMO CRONOLÓGICO
2. 5 de Abril de 2016 - 180 dias antes das eleições
CONDUTAS

OBSERVAÇÕES

Fazer, na circunscrição das eleições, revisão geral da remuneração
de servidores públicos. (Art. 73, VIII, LE)

Vedação apenas para revisões que excedam a recomposição
da perda do poder aquisitivo
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (anos). Art.359-G Código Penal
Inelegibilidade

Extrapolar o limite de despesa total com pessoal no
último ano de mandato (Art. 23,§4º, LRF)

3. 1° de Maio de 2016 - Dois últimos quadrimestres de final de mandato
CONDUTAS

OBSERVAÇÕES

Contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida
integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa
para este efeito.(Art. 42, LRF)
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Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Art. 359-C do
Código Penal);
Inelegibilidade
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1.7 - RESUMO CRONOLÓGICO
4. 2 de Julho de 2016 - 3 meses antes das eleições
CONDUTAS

OBSERVAÇÕES

Nomear, contratar ou admitir, demitir sem justa causa, suprimir
vantagens, dificultar/impedir o exercício funcional, remover, transferir
ou exonerar servidor público. (Art. 73, V, LE)

Realizar ou receber transferências de recursos. (Art. 73, VI, “a”, LE)

Exceções:
Cargos em comissão e funções comissionadas
Nomeação de aprovados em concurso público homologados até 3
(três) meses antes da eleição
Instalação de serviços públicos essenciais (com autorização do chefe
do poder executivo)
Transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis ou
agentes penitenciários
Exceções:
Obra ou serviço já em andamento
Calamidade pública
Emergência
Exceções:
Grave e urgente necessidade pública (reconhecida pela Justiça Eleitoral)
Produtos ou serviços que tenham concorrência no mercado
(ex.: correios e bancos públicos)

Autorizar ou veicular publicidade institucional. (Art. 73, VI, “b”, LE)

Fazer pronunciamento, em rádio ou TV, fora do horário eleitoral
gratuito. (Art. 73, VI, “c”, LE)

Exceção:
Matéria urgente, relevante e características das funções de governo,
a critério da Justiça Eleitoral

Contratar shows artísticos para animar inaugurações. (Art. 75, LE)

É vedada a utilização de recursos públicos para essa finalidade.

Comparecer a inaugurações de obras públicas. (Art. 77, LE)

A simples presença física do candidato, mesmo sem manifestação
de caráter eleitoral, é o bastante para caracterizar a conduta vedada.
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1.7 - RESUMO CRONOLÓGICO
5. 5 de Julho de 2016 - 180 dias antes do final do mandato
CONDUTAS

OBSERVAÕES
Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Art. 359-G do
Código Penal)
Inelegibilidade
Nulidade do ato

Aumento da despesa com pessoal, nos últimos 180 dias de
mandato. (Art. 21, parágrafo único, LRF)

Nos últimos 120 dias antes do final do mandato do chefe do Poder
Executivo, é vedada a contratação de operação de crédito.
(Art. 15 da Resolução nº 43/2001 – Senado Federal)

Pena – reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos. (Art. 359-A do
Código Penal)
Inelegibilidade
Nulidade do ato

6. 1° de Dezembro de 2016 - Último mês do mandato
CONDUTAS

OBSERVAÇÕES

É vedado aos municípios empenhar, no último mês do mandato do
prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento
vigente. (Art. 59, §1º, Lei nº 4.320/64)
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Inelegibilidade
Nulidade dos empenhos realizados
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1.8 - PROCESSO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO

A transição governamental caracteriza-se, sobretudo, por propiciar condições para que: - o (a) chefe do Poder Executivo em
término de mandato possa informar ao candidato (a) eleito (a) sobre as ações, projetos e programas em andamento, visando dar
continuidade à gestão pública; e - o (a) candidato (a) eleito (a), antes da sua posse, possa conhecer, avaliar e receber do (a) atual
chefe do Poder Executivo todos os dados e informações necessários à elaboração e implementação do programa do novo
governo.
Abaixo segue o passo a passo para a transição de governo conforme a Instrução Normativa nº 14/12 do TCM GO:

Art. 1º e 2º

Candidato declarado
eleito pela Justiça
Eleitoral

Art. 3º

Prefeitos que estão
encerrando
mandato devem
constituir Comissão
deTransição de
Governo, em até 10
dias à proclamação
dos eleitos.

O atual Prefeito
encaminhará para
Comissão de
Transição de
Governo documentos
em até 10 dias após
a constituição da
mesma.
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Art. 4º

O atual Prefeito
encaminhará para
Comissão de
Transição de
Governo documentos
referentes ao
encerramento do
exercício até o dia
15 de janeiro próximo.
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TELEFONES ÚTEIS DO TCM GO PARA DÚVIDAS

Presidência: (62) 3216-6234
Núcleo de Assessoramento Especial: (62) 3216-6234
Ouvidoria: 0800 646 6160
Secretaria de Atos de Pessoal: (62) 3216-6277
Secretaria de Contas de Governo: (62) 3216-6282
Secretaria de Contas Mensais de Gestão: (62) 3216-6258
Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia: (62) 3216-6287
Secretaria de Licitações e Contratos: (62) 3216-6267
Secretaria de Recursos: (62) 3216-6264
Diretoria de Planejamento e Implementação de Sistemas: (62) 3216-6289
Escola de Contas: (62) 3216-6204
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