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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00001/2020 - Técnico Administrativa 

 

 
 

PROCESSO N° : 09087/19 
MUNICÍPIO : Anápolis 
ÓRGÃO : Câmara Municipal 
ASSUNTO : Consulta 
CONSULENTE : Leandro Ribeiro da Silva (Presidente da Câmara) 
RELATOR : Conselheiro-Substituto Maurício Oliveira Azevedo 

 
 
CONSULTA. VERBAS RESCISÓRIAS. NATUREZA 
REMUNERATÓRIA/INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA NO CÁLCULO DO 
LIMITE DE 70% PREVISTO NO ART. 29-A, §1º, DA CF. ARQUIVAMENTO. 
1. As verbas rescisórias abrangem tanto as parcelas remuneratórias, quanto 
aquelas de cunho indenizatório. A natureza de cada parcela é que definirá sua 
inclusão ou não no conceito de folha de pagamento. 
2. As parcelas rescisórias correspondentes ao saldo de salário e à gratificação 
natalina (décimo terceiro) tratam-se de verbas de natureza remuneratória e, em 
razão disso, devem ser computadas na apuração do limite imposto pelo art. 29-
A, §1º, da Constituição Federal. 
3. As parcelas rescisórias correspondentes à indenização de férias não 
gozadas e/ou proporcionais, ambas com acréscimos de 1/3, por sua vez, 
possuem caráter indenizatório em função da perda da condição de servidor ou 
empregado e, por isso, não devem ser computadas no limite de 70% imposto 
pelo art. 29-A, §1º, da CF. 
 

 

Cuidam os autos de Consulta formulada pelo Sr. Leandro Ribeiro da Silva, 

Presidente da Câmara Municipal de Anápolis, trazendo a este Tribunal os seguintes 

questionamentos, verbis: 

“Os gastos com indenização por exoneração dos servidores efetivos e 
comissionados do Poder Legislativo devem ser contabilizados no elemento “11 – 
Vencimentos e Vantagens fixas – pessoal civil” ou, no elemento “94 – indenizações e 
restituições trabalhistas”?  
 
Esses gastos, indenizações e restituições trabalhistas, se somam aos gastos com 
folha de pagamento para efeitos de observância do limite constitucional de 70% 
trazido no artigo 29-A da CF/88?” 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 

 

http://www.tcm.go.gov.br/
Biblioteca
Revoga a RC 098/01. Altera o item "2" da RC 030/07.
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Considerando a Proposta de Decisão nº 02/2020 – GABMOA proferida pelo 

Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo; 

Considerando tudo mais que dos autos consta. 

 

Acordam os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

de Goiás, reunidos em Sessão Técnico-Administrativa, diante das razões expostas pelo 

Relator, em: 

1. CONHECER da presente Consulta, uma vez preenchidos os pressupostos 

legais de admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 199 do RITCM/GO; 

 

2. RESPONDER ao consulente, relativo ao mérito, que: 

a) as parcelas rescisórias correspondentes ao saldo de salário e à gratificação 

natalina (décimo terceiro), por se tratarem de verbas de natureza remuneratória, devem ser 

contabilizadas no elemento 11 – vencimento e vantagens fixas, razão pela qual devem ser 

computadas na apuração do limite imposto pelo art. 29-A, §1º, da Constituição Federal; 

b) as parcelas rescisórias correspondentes à indenização de férias não gozadas 

e/ou proporcionais, ambas com acréscimos do terço constitucional (1/3), por se tratarem de 

verbas de natureza indenizatória em função da perda da condição de servidor ou empregado, 

devem ser contabilizadas no elemento 94 – indenizações e restituições trabalhistas, e, por 

isso, não devem ser computadas no limite imposto pelo art. 29-A, §1º, da Constituição 

Federal; 

 

3. REVOGAR a Resolução Consulta nº 098/01; 

 

4. DAR NOVA REDAÇÃO ao item “2” da Resolução Consulta nº 30/07, para 

constar o seguinte texto:  

“2- as despesas decorrentes do saldo de salário, devidos em razão da 
exoneração de servidores do Poder Legislativo Municipal, por sua natureza 

http://www.tcm.go.gov.br/
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remuneratória, devem ser contabilizadas no limite dos 70% da folha de 
pagamento da Câmara, nos termos do art. 29-A, §1º, da Constituição Federal”; 

5. DAR ciência ao consulente da presente decisão; e 

6. DETERMINAR o arquivamento dos autos. 

 

À Superintendência de Secretaria para os fins. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 12 de 

Fevereiro de 2020. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

 

Relator: Maurício Oliveira Azevedo. 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio 

Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. 

Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr 

Braz de Queiroz, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira 

Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério Público 

de Contas, Procurador Regis Gonçalves Leite. 

 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub.Maurício Oliveira Azevedo: Cons. Daniel 

Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. 

Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio 

Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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PROPOSTA DE DECISÃO N 02/2020 – GABMOA 

 

PROCESSO N° : 09087/19 
MUNICÍPIO : Anápolis 
ÓRGÃO : Câmara Municipal 
ASSUNTO : Consulta 
CONSULENTE : Leandro Ribeiro da Silva (Presidente da Câmara) 
RELATOR : Conselheiro-Substituto Maurício Oliveira Azevedo 

 
 
 
CONSULTA. VERBAS RESCISÓRIAS. NATUREZA 
REMUNERATÓRIA/INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA NO CÁLCULO DO 
LIMITE DE 70% PREVISTO NO ART. 29-A, §1º, DA CF. ARQUIVAMENTO. 
1. As verbas rescisórias abrangem tanto as parcelas remuneratórias, quanto 
aquelas de cunho indenizatório. A natureza de cada parcela é que definirá sua 
inclusão ou não no conceito de folha de pagamento. 
2. As parcelas rescisórias correspondentes ao saldo de salário e à gratificação 
natalina (décimo terceiro) tratam-se de verbas de natureza remuneratória e, em 
razão disso, devem ser computadas na apuração do limite imposto pelo art. 29-
A, §1º, da Constituição Federal. 
3. As parcelas rescisórias correspondentes à indenização de férias não 
gozadas e/ou proporcionais, ambas com acréscimos de 1/3, por sua vez, 
possuem caráter indenizatório em função da perda da condição de servidor ou 
empregado e, por isso, não devem ser computadas no limite de 70% imposto 
pelo art. 29-A, §1º, da CF. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I – RELATÓRIO 

I.1. Introdução 

Cuidam os autos de Consulta formulada pelo Sr. Leandro Ribeiro da Silva, 

Presidente da Câmara Municipal de Anápolis, trazendo a este Tribunal os seguintes 

questionamentos, verbis: 

[  1  ] “Os gastos com indenização por exoneração dos servidores efetivos e 
comissionados do Poder Legislativo devem ser contabilizados no elemento “11 – 
Vencimentos e Vantagens fixas – pessoal civil” ou, no elemento “94 – indenizações e 
restituições trabalhistas”?  
 

[  2  ]  “Esses gastos, indenizações e restituições trabalhistas, se somam aos gastos com 
folha de pagamento para efeitos de observância do limite constitucional de 70% 
trazido no artigo 29-A da CF/88?” 
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I.2. Da pesquisa realizada pela Divisão de Documentação e Biblioteca - DDB 

A Divisão de Documentação e Biblioteca, conforme Despacho nº 095/2019 (fl. 

13), juntou cópia da Resolução Consulta RC nº 098/01 (fl.10) e da Resolução Consulta RC 

030/07 (fls. 11-12), similares ao tema suscitado nos autos, para fins de auxílio na análise a 

ser realizada. 

Este Relator, contudo, observou a seguinte contradição na jurisprudência do 

TCMGO: a RC nº 98/01 estipula que o pagamento de férias e 13º salário referente a acertos 

remuneratórios de servidores da Câmara Municipal não se insere dentro do limite de 

70% estabelecido no §1º, do art. 29-A, da Constituição Federal, ao passo que a RC nº 

30/07 aduz que aos servidores comissionados, quando exonerados, é devido o pagamento 

das férias acrescidas do adicional de 1/3 (proporcionais), décimo terceiro salário 

(proporcionais) e saldo de salário, pois são direitos assegurados constitucionalmente, bem 

como que as despesas decorrentes das verbas rescisórias devem ser contabilizadas no 

limite de 70% da folha de pagamento da Câmara, nos termos do art. 29-A, §1º, da 

Constituição Federal. Assim, determinou o encaminhamento dos autos à Secretaria de Atos 

de Pessoal e, posteriormente, à Secretaria de Contas Mensais de Gestão, a fim de unificar e 

definir o entendimento atual sobre o assunto e distinguir expressamente se as parcelas 

rescisórias do saldo de salário, décimo terceiro salário e férias são de natureza 

indenizatória e devem ou não ser inseridas dentro do limite de 70% previsto no §1º do art. 

29-A da Constituição Federal. 

I.3. Do Parecer Jurídico apresentado pelo Consulente 

A Procuradoria do Município juntou o parecer de fls. 03/08, no qual concluiu que 

“a contabilização dos valores relativos aos gastos com indenização por exoneração dos 

servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo devem ser contabilizados no 

elemento “94-indenizações e restituições trabalhistas”, com isto, não incidindo nos limites 

impostos pelo parágrafo primeiro do artigo 29-A, da Constituição Federal, ou seja, não 

incidindo dentro do limite de 70% reservado para a folha de pagamento.” 

I.4. Da manifestação da Secretaria de Atos de Pessoal - SAP 

De início, a SAP emitiu manifestação através do Certificado nº 2.924/2019 (fls. 

20/21-v), tendo, contudo, posteriormente, solicitado o retorno dos autos àquela 

especializada, nos termos do Memorando nº 396/2019 – SAP (fls. 44), pedido este acatado 
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por este Relator, tendo desse modo, apresentado novo certificado (Certificado nº 

3.633/2019, fls. 45/50), nos seguintes termos verbis: 

“II. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Das preliminares – conhecimento e competência regimental 

São requisitos da Consulta, nos termos do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do Regimento Interno:  

a)  legitimidade ativa;  

b) a indicação precisa do seu objeto;  

c) estar redigida de forma articulada;  

d) instrução do pedido com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da 
autoridade consulente;   

e) versar sobre tese jurídica abstrata; 

 f) inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre o tema. 

A consulta contém a indicação precisa de seu objeto, fora redigida de forma articulada pelo 
Presidente da Câmara Municipal, que é parte legítima para efetuar consultas nesta Corte de 
Contas, e foi devidamente instruída com o parecer jurídico. 

Os questionamentos apresentados versam sobre tese jurídica abstrata, sem indicação de caso 
concreto e, não obstante tenha este Tribunal manifestado — nas Resoluções Consultas nºs RC 
98/01 e 30/07 (f.10/12) — similarmente acerca de um dos objetos consultados (se gastos com 
indenização por exoneração de servidores da Câmara enquadram-se nos 30% ou nos 70% da 
despesa do órgão), a contradição entre ambas exige saneamento da Corte pela via eleita, por 
tratar-se de decisão orientativa e vinculante. 

Por último, também em sede preliminar, com relação à competência regimental das Unidades 
Técnicas para análise de mérito dos questionamentos formulados, conquanto haja estreita 
correlação entre os temas, os questionamentos abordados demandam análises específicas: o 
primeiro pela Secretaria de Atos de Pessoal – SAP (art. 108, IX, RITCMGO) e o segundo pela 
Secretaria de Contas Mensais de Gestão – SCMG (art. 107, I, RITCMGO). 

A análise das contas de gestão (balancete), de atribuição da Secretaria de Contas Mensais de 
Gestão – SCMG, nos termos do art. 107, I, do Regimento Interno do TCMGO, consiste na 
execução de procedimentos que visam, entre outros, apurar a conformidade da gestão 
orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal e analisar a fidedignidade das informações prestadas.  

Por sua vez, compete à SAP a análise do movimento das folhas de pagamento dos órgãos que 
compõem os municípios jurisdicionados, para fins de apuração dos percentuais de gastos com 
pessoal, nos termos do art. 108, IX, do Regimento Interno do TCMGO. 

É importante ressaltar que o conceito de “folha de pagamento”, terminologia utilizada no artigo 29-
A, § 1º da Constituição Federal de 1988, não se confunde com o conceito de “despesa total de 
pessoal” definido no caput do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Este tem relação 
com o limite determinado pela LRF, a saber 6% da receita corrente líquida, (índice a qual compete 
à SAP apurar); enquanto aquele refere-se ao limite disposto na CF/88: 70% da receita da Câmara 
Municipal (fiscalizado pela SCMG em autos de balancete, procedimento que visa apurar a 
conformidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial do órgão). 

Esclarece-se que tanto os conceitos de despesa quanto os de receita contidos nos normativos são 
distintos. Dessa forma, não há que se confundir folha de pagamento x despesa total de pessoal e 
receita corrente líquida x receita da Câmara Municipal. 

Corrobora o exposto o entendimento de J. R. Caldas Furtado (Direito Financeiro, 4ª ed. rev. ampl. e 
atual. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 494/495): 
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Há na ordem jurídica brasileira 2 (dois) limites para despesa com pessoal do Poder Legislativo 
Municipal: um disciplinado pelo § 1º do artigo 29-A da Constituição Federal; outro, pelo artigo 20, III, 
a, da Lei Complementar nº 101/00 (LRF).  
Essa situação provocou o seguinte debate: há antinomia entre a norma constitucional e a norma da LRF? O 
entendimento prevalecente é o de que não há esse choque. Sucede que se trata de regras que 
estabelecem critérios absolutamente distintos: 
a) a Constituição Federal estipula o limite máximo para gastos com a folha de pagamento, excluídos os 
gastos com inativos (art. 29-A, caput e § 1º); a LRF preceitua o limite máximo para gasto com despesa total 
com pessoal (arts. 18,19, III, e 20, III, a). São parâmetros diferentes, constituídos por itens diversos. A 
definição de despesa total com pessoal é mais abrangente que a de folha de pagamento; 
b) a Constituição da República utiliza, como base de cálculo para definir o limite máximo para gasto com a 
folha de pagamento da Câmara de Vereadores, a receita efetivamente realizada no exercício anterior (art. 
29-A, caput, parte final); a LRF usa como base de cálculo para fixar o limite máximo para gastos com 
despesa total com pessoal a receita corrente líquida, que é móvel, e se refere ao somatório da receita 
arrecadada no mês em referência e nos onze anteriores (art. 2º, § 3º ). – original sem grifos.  

 
Portanto, esta Secretaria procederá sua análise no tocante ao questionamento n. 1: “os gastos com 
indenização por exoneração dos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo, devem 
ser contabilizados no elemento 11 - vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil ou no elemento 
94- indenizações e restituições trabalhistas”? 

Sugere-se, todavia, o envio dos autos à Secretaria Mensais de Contas de Gestão para a análise do 
questionamento n. 2, inclusive com o fito de unificar e definir o entendimento desta Corte sobre o 
assunto. 

Ultrapassada essa análise preliminar, passa-se ao mérito. 

2.2. Do mérito 

2.2.1. Da Gratificação Natalina ou Décimo-terceiro Salário  

2.2.1.1 Da definição 

A gratificação natalina, também conhecida como décimo-terceiro salário, foi instituída pela Lei nº 
4.090/62, posteriormente alterada pela Lei nº 4.749/65 e regulamentada pelo Decreto nº 57.155/65. 
De acordo com o artigo primeiro da lei instituidora, o décimo-terceiro é uma gratificação salarial que 
corresponderá a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano 
correspondente. 

Art. 1º - No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga, pelo empregador, uma 
gratificação salarial, independentemente da remuneração a que fizer jus. 
§ 1º - A gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, 
do ano correspondente. 

2.2.1.2. Da natureza jurídica 

A gratificação natalina tem caráter remuneratório, isto é, sua natureza jurídica é salarial1 conforme o 

disposto nas Súmulas 2072 e 6083 do STF. Nesse sentido tem a Suprema Corte decidido:  

Natureza salarial da gratificação natalina e incidência de contribuição previdenciária  

3. De acordo com as Súmulas 207 e 688 do STF o décimo-terceiro salário possui natureza salarial, sendo 
legítima a incidência da contribuição previdenciária. 4. As contribuições previdenciárias recolhidas 
indevidamente podem ser objeto de restituição ou compensação com parcelas vencidas posteriormente ao 
pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, conforme previsto nos arts. 
66 da Lei 8.383/1991, 39 da Lei 9.250/1995 e 89 da Lei 8.212/1991, observando-se as disposições do art. 
170-A do CTN.[ARE 974.350, rel. min. Luiz Fux, dec. monocrática, j. 8-6-2016, DJE 120 de 13-6-2016.] 
 
(...) é remansosa a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto a não existência de bitributação 
na incorporação do décimo terceiro salário na base de cálculo da contribuição social. Ocorre na espécie a 
incidência da súmula 207 desta Corte. [RE 212.845 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 1ª T, j. 31-5-2011, DJE 163 

                                                 
1 http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2288 
2 http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=207.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas 
3 http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=688.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=207.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=688.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8383.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9250.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ARE%24%2ESCLA%2E+E+974350%2ENUME%2E%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/znvxthl
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=207.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=626613
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2288
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=207.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=688.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
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de 25-8-2011. ] 

 
Não há, na verdade, dúvida a respeito da natureza salarial do 13º salário. Se houvesse, a Súmula 
207, da Corte Suprema, a dissiparia: "As gratificações habituais, inclusive a de Natal, consideram-se 
tacitamente convencionadas, integrando o salário". A incidência, portanto, sobre o 13º salário, da 

contribuição previdenciária, é correta, tendo por base a folha de salário (C.F., art. 195, I), por força da 
própria Constituição Federal, art. 201, § 4º: "Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão 
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em 
benefícios, nos casos e na forma da lei". 

[RE 219.689, rel. min. Carlos Velloso, 2ª T, j. 27-4-1998, DJ de 20-4-2001.] (grifo nosso) 

 
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. 
INCIDÊNCIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA (DÉCIMO- TERCEIRO SALÁRIO) PAGA AOS 
EMPREGADOS. EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. LEI Nº 8.212/91. 1. Contribuição para a seguridade social 
incidente sobre o décimo-terceiro salário. Legitimidade. A natureza da gratificação natalina é 
remuneratória e integra, para todos os efeitos, a remuneração do empregado, conforme estabelece a 
Súmula 207-STF. Recurso extraordinário não conhecido. 

(RE 260922, Relator (a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão:  Min. MAURÍCIO CORRÊA, 
Segunda Turma, julgado em 30/05/2000, DJ 20-10-2000 PP-00128 EMENT VOL-02009-04 PP-00862) 

 

A jurisprudência, portanto, não deixa dúvidas quanto à natureza remuneratória da gratificação 
natalina ou décimo-terceiro salário. 

2.2.1.3. Do registro contábil das despesas 

Preliminarmente, para que se possa compreender este tópico, necessário esclarecer a despesa sob 
o enfoque patrimonial e a despesa sob o enfoque orçamentário.  

A Resolução CFC nº 1.374/2011 – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório 
Contábil-Financeiro – informa que despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o 
período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de 
passivos, que resultem em decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com 
distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais. 

Segundo o MCASP, deve haver o registro da variação patrimonial diminutiva (VPD) ou aumentativa 
(VPA) em razão do fato gerador com o objetivo de evidenciar o impacto no patrimônio. 

Logo, despesa sob o enfoque patrimonial ocorre quando um fato administrativo provoca decréscimo 
no valor do patrimônio líquido, ou seja, um determinado evento (fato) gera uma diminuição no 
patrimônio da entidade.  

Complementando, o artigo 50, II, da LRF dispõe que 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. 

Sobre a despesa sob o enfoque orçamentário, Deusvaldo Carvalho e Marcio Ceccato, em seu 
Manual Completo de Contabilidade Pública, afirmam que ela  

“ocorre com a utilização de crédito que consta disponível e consignado no orçamento da entidade (podendo 
ou não diminuir a situação líquida patrimonial). Ou seja, é toda transação que depende de autorização 
legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada. ” (CARVALHO; 
CECCATO, 2017, p.159) 

Observa-se que os autores afirmam que a despesa sob o enfoque orçamentário pode ou não 
diminuir a situação líquida patrimonial, ou seja, pode ou não ser despesa sob o enfoque patrimonial. 

Sob o enfoque orçamentário não há que se falar em competência, conforme o disposto na 
Resolução CFC nº 1.374/2011, visto que orçamentariamente a despesa é considerada executada 
no momento do empenho, segundo a lei 4.320/644. 

                                                 
4 Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro: I - as receitas nele arrecadadas; II - as despesas nele legalmente 
empenhadas. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=207.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=207.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=248629
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De acordo com José Teixeira Machado e Heraldo da Costa Reis: 

O princípio da competência que se menciona a tempos, resultante da interpretação do inciso II, é referente, 
exclusivamente, aos empenhos legalmente feitos no exercício da execução do orçamento e não às 
despesas cujos fatos geradores poderão ter ocorrido, coincidentemente, no exercício da origem do 
empenho, e que afetam a situação líquida patrimonial do ente governamental. (2008, p. 92) 

Um exemplo disso é a aquisição de material de consumo que será estocado em almoxarifado para 
uso em momento posterior. A despesa sob o enfoque orçamentário ocorre antes da sob o enfoque 
patrimonial, visto que a variação patrimonial diminutiva só ocorrerá no momento do consumo do 
material. 

Pode-se concluir, portanto, que a despesa orçamentária pode ocorrer em três momentos em 
relação à despesa sob o enfoque patrimonial: antes, simultaneamente ou após. 

Pois bem. O comparativo do Relatório de Gestão Fiscal, exigido pelo art. 55, inciso I, “a” da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, referente à despesa total com pessoal, contém informações sobre as 
despesas sob o enfoque orçamentário, uma vez que apresenta informações sobre as despesas 
liquidadas; ou seja, gastos que passaram pelo segundo estágio da despesa orçamentária.  

A figura abaixo, retirada do MCASP, demonstra como deve ser feita a contabilização do décimo-
terceiro salário. Nela é possível observar o momento do registro da despesa sob o enfoque 
patrimonial (VPD) e da despesa sob o enfoque orçamentário e é possível concluir que este ocorre 
em um momento posterior àquele.  

Figura 1 - Apropriação mensal para 13º salário 
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Fonte: MCASP, 2018 

 
2.2.1.4. Da dedução da despesa com décimo-terceiro salário da Despesa Total com Pessoal 

Pelo exposto nos subtópicos acima, é possível concluir que as despesas orçamentárias com 
décimo-terceiro salário possuem caráter remuneratório, logo não podem ser classificadas no 
elemento de despesa 94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas e, sendo assim, não podem 
ser excluídas da Despesa Total com Pessoal quando da apuração do percentual de gastos com 
pessoal. 

Essa é a disposição odo MDF, senão veja-se: 

Figura 2: Excerto da lista exemplificativa de itens considerados Despesa Bruta com Pessoal. 

 

F
onte: MDF, 2018 

Além disso, é importante ressaltar que embora o registro da variação patrimonial diminutiva (VPD) 
ocorra mensalmente, em obediência ao princípio da competência, a despesa sob o enfoque 
patrimonial – execução orçamentária – só ocorrerá no mês do pagamento.  



                                     

Página 11 de 26 

_________________________________________________________________________ 
C:\TCM\SECRETARIA\RESULTADO\01400001-20-RESULTADO.docx 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br 

Fls. 

2.2.2. Das férias não gozadas  

Esse dispêndio, ao contrário do que ocorre com as despesas com décimo-terceiro salário, está 
bastante detalhado nos manuais elaborados pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela Secretaria 
de Orçamento Federal.  

De acordo com o Manual Técnico de Orçamento (MTO) e o Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público (MCASP), editados pela Secretaria de Orçamento Federal e pela Secretaria do 
Tesouro Nacional, respectivamente, “indenizações e restituições trabalhistas” são definidas 
conforme o que se segue: 

94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas  
Despesas orçamentárias resultantes do pagamento efetuado a servidores públicos civis 
e empregados de entidades integrantes da administração pública, inclusive férias e 
aviso prévio indenizados, multas e contribuições incidentes sobre os depósitos do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, etc., em função da perda da condição de 
servidor ou empregado, podendo ser em decorrência da participação em programa de 
desligamento voluntário, bem como a restituição de valores descontados 
indevidamente, quando não for possível efetuar essa restituição mediante compensação 
com a receita correspondente. (STN, 2017, p. 94, grifo nosso) 

 

Complementando e ratificando o exposto nos manuais citados, o Manual de Demonstrativos Fiscais 
(MDF) dispõe que, no Demonstrativo da Despesa com Pessoal, “serão deduzidas (não 
computadas) apenas as seguintes despesas com pessoal, desde que tenham sido inicialmente 
consideradas: ” 

a) indenizações por Demissão e com Programas de Incentivos à Demissão 
Voluntária, elemento de despesa 94 – Indenizações Trabalhistas; (STN, 2018, p. 503, 
grifo nosso) 

 
Ainda, segundo o MDF registra-se em Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão 
Voluntária: 

(...) os valores, dos últimos doze meses, incluído o mês de referência, das despesas de 
indenização por demissão de servidores ou empregados e daquelas relativas a 
incentivos à demissão voluntária, elemento de despesa 94 – Indenizações Trabalhistas”. 
 
Para fins de dedução da despesa bruta, a indenização por férias e por licença 
prêmio não gozadas somente será considerada espécie indenizatória em caso de 
demissão e será registrada no elemento de despesa 94 – Indenizações e 
Restituições Trabalhistas e será incluída em Pessoal Ativo para posterior exclusão em 
“Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária”. 
A despesa decorrente de indenização por férias e por licença prêmio não gozadas para 
servidores em exercício é espécie remuneratória, devendo integrar a despesa com 
Pessoal Ativo e ser registrada no elemento de despesa 11 – Vencimentos e Vantagens 
Fixas – Pessoal Civil, pois tem caráter remuneratório e permanente, não podendo, 
dessa forma, ser deduzida. (STN, 2018, p. 525, grifo nosso) 

 

Por fim, cita-se o disposto no item de perguntas e respostas da 6º edição do Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público: 

24 – Qual a classificação contábil para férias indenizatórias e férias proporcionais? 
A classificação orçamentária referente aos valores pagos de férias vencidas ou 
proporcionais, por ocasião de demissão, caso em que serão efetuadas com a 
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finalidade de indenizar o trabalhador pelos períodos não gozados, deverão ser 
classificados como 3.1.90.94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas. (grifo nosso) 

 

A figura abaixo, retirada da página 496 do MDF, contem parte dos dispêndios classificados como 
Despesa Bruta de Pessoal, ela ilustra o que foi explicado no parágrafo anterior.  

Figura 3: Excerto da lista exemplificativa de itens considerados Despesa Bruta com Pessoal. 

 

F
onte: MDF, 2018 

 

Nesse contexto, de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, somente os gastos 
considerados no cômputo da Despesa Bruta com Pessoal podem ser deduzidos quando do 
cálculo da Despesa Total com Pessoal. No demonstrativo da Despesa com Pessoal “serão 
deduzidas (não computadas351) apenas as seguintes despesas com pessoal, desde que tenham 
sido inicialmente consideradas (...)” (STN, 2018, p. 502). 

O evidenciado neste tópico permite concluir que as despesas com férias não gozadas por ocasião 
de demissão, por terem caráter indenizatório, devem ser classificadas no elemento de despesa 94 - 
Indenizações e Restituições Trabalhistas e, dessa forma, serem deduzidas da Despesa Total com 
Pessoal. 

III. CONCLUSÃO 

Ante ao exposto, esta Secretaria manifesta seu entendimento do sentido de que seja: 

I. preliminarmente, conhecida a presente consulta uma vez preenchidos os pressupostos legais de 
admissibilidade previstos nos arts. 199 e 200 do Regimento Interno deste TCM/GO;   

II. ainda, preliminarmente, com relação à competência regimental das Unidades Técnicas para 
análise dos questionamentos formulados, conquanto haja estreita correlação entre os temas, os 
questionamentos abordados demandam análises específicas: o primeiro pela Secretaria de Atos de 
Pessoal – SAP (art. 108, IX, RITCMGO) e o segundo pela Secretaria de Contas Mensais de Gestão 
– SCMG (art. 107, I, RITCMGO); 

III. por consequência, no mérito, respondido ao consulente quanto ao primeiro questionamento, 
que: 

a) as despesas com indenização por exoneração dos servidores efetivos e comissionados do Poder 
Legislativo (a título de acerto rescisório em razão do desligamento definitivo do servidor) —relativas 
ao período de férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 por mês de efetivo 
exercício ou fração superior a 14 dias, calculada com base na remuneração do cargo no mês de 
publicação do ato exoneratório —, devem ser contabilizadas no elemento 94 - indenizações e 
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restituições trabalhistas. Isso significa que são gastos incluídos na Despesa Bruta com Pessoal 
e, posteriormente, deduzidos para se apurar a Despesa Total com Pessoal. 

b) as despesas por exoneração dos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo (a 
título de acerto rescisório em razão do desligamento definitivo do servidor) —relativas ao décimo-
terceiro salário a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 por mês de efetivo 
exercício ou fração superior a 14 dias, calculada com base na remuneração do cargo no mês de 
publicação do ato exoneratório —, não devem ser contabilizadas no elemento 94 - indenizações e 
restituições trabalhistas, pois não possuem natureza indenizatória, portanto não devem ser 
deduzidos da Despesa Bruta com Pessoal quando do cálculo da Despesa Total com 
Pessoal.” 

I.5. Da manifestação da Secretaria de Contas Mensais de Gestão – SCMG 

A Secretaria de Contas Mensais de Gestão – SCMG manifestou-se através 

do Certificado nº 02364/2019 (fls. 51/56), concordando e complementando a manifestação 

da SAP, nos seguintes termos verbis: 

“3. MÉRITO 

Após compulsar os autos, essa Unidade Técnica observa que a resposta à questão formulada pelo 
consulente perpassa pela necessidade de realizar distinção entre as verbas rescisórias, separando-
as quanto à sua natureza. Neste intento, esta Especializada tece as seguintes considerações: 

DAS VERBAS RESCISÓRIAS: 

Cumpre registrar que a doutrina assevera que a verbas rescisórias abrangem, num só tempo, 
tanto as parcelas remuneratórias como também aquelas de cunho indenizatório. Neste sentido, 
colaciona-se o seguinte posicionamento doutrinário5: 

Ainda no tocante à terminologia utilizada neste capítulo, faz-se importante definir o alcance da 
expressão verbas rescisórias. 

Com efeito, verbas rescisórias ou parcelas rescisórias designam, no cotidiano trabalhista, todas 
aquelas rubricas normalmente pagas ao empregado quando da extinção do contrato de trabalho, 
como o saldo de salários, o décimo terceiro proporcional, as férias (vencidas, simples e 
proporcionais) etc. 

Saldo de salários é o montante devido pelo empregador ao empregado, referente aos dias 
trabalhados no mês de rescisão. Ocorre que, não fosse o contrato de trabalho extinto, teria o 
empregador até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido para efetuar o pagamento do 
salário (art. 459, §1º, da CLT). Não obstante, a partir do momento em que o contrato de trabalho 
é extinto, as obrigações dele decorrentes vencem atencipadamente, conforme o caso, devendo 
ser liquidadas nos prazos do § 6º do art. 477 da CLT, oportunidade na qual se procede ao acerto 
com o empregado.  

[...] 

As férias não gozadas ao longo do contrato de trabalho são indenizadas quando da extinção 
contratual. Recorde-se que não existe pagamento de férias (gozadas ou indenizadas, simples ou 
em dobro) sem o respectivo terço constitucional.  

[...] 

O décimo terceiro proporcional pago a rescisão corresponde ao valor adquirido ao longo dos 
meses trabalhados no ano em curso. Como o décimo terceiro é pago em dezembro de cada ano, 

                                                 
5 Resende, Ricardo. Direito do trabalho esquematizado – 4ª Ed. rev., atual. e  ampl. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: 

MÉTODO, 2014, p. 368, 639 e 640. 
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inicia-se um novo período aquisitivo sempre em janeiro, independentemente da data de 
aniversário do contrato de trabalho. Para cada mês de trabalhado, ou fração igual ou superior a 
15 dias, o empregado adquire o direito a 1/12 a título de décimo terceiro proporcional.  

Evidentemente, no enxerto supra, o tema foi tratado no âmbito das relações de trabalho celetistas. 
Todavia, mutatis mutandi, os conceitos acima expostos podem ser observados em domínio público, 
respeitadas as peculiaridades da legislação que rege cada ente.  

Assim também observa a Consultoria Técnica do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso 
(fls. 23/35), ao tratar do tema no Parecer nº 098/20116 (Processo nº 19.199-0/2011): 

Inicialmente, é conveniente salientar que a indagação do consulente na presente consulta 
assenta-se, em essência, sobre reclamações de dívidas trabalhistas oriundas de 
inadimplementos de verbas rescisórias, cujos fatos geradores ocorreram em exercícios 
anteriores, advindas de requerimentos administrativos e/ou decisões judiciais em exercício 
corrente, bem como, o impacto do reconhecimento destas dívidas na aferição do limite previsto 
no art. 29-A, § 1º, da CF/88. 

Neste contexto, é conveniente que se estabeleça o conceito de verbas rescisórias, assim, é 
salutar trazer à baila a clássica definição do doutrinador Sérgio Pinto Martins: 

“Desta forma, pode-se entender o conceito em sentido restrito, ou em sentido amplo.  

sentido restrito – aquilo que é devido ao empregado uma vez rompido o vínculo contratual, 
apenas em decorrência da rescisão, tendo-se por exemplos o saldo de salários, o aviso prévio, 
as férias vencidas e proporcionais de um terço, a gratificação natalina, a indenização por tempo 
de serviço (arts.477, 478 479 da CLT) a indenização adicional do art. 9° da lei 7238/84, 
indenização do art. 479 da CLT, indenização de 20 ou 40% sobre os depósitos do FGTS (porque 
decorre da dispensa de trabalhador) sentido amplo- Abrange além dos direitos devidos na 
rescisão contratual todos os outros a que o empregado teria direito a receber do empregador 
durante todo período laboral, ou seja, também seriam devidos por exemplo, horas extras, 
adicional de insalubridade, adicional noturno além dos já citados”7. 

Acompanhando este entendimento doutrinário a Justiça Trabalhista assim se manifesta:  

“MULTA DO ARTIGO 467 DA CLT. VERBAS RESCISÓRIAS. 467 da CLT. O conceito de verbas 
rescisórias, mesmo no sentido restrito, compreende as parcelas devidas ao empregado em 
razão do rompimento do vínculo contratual, tais como: o saldo de salários, o aviso prévio, as 
férias vencidas e proporcionais de um terço, a gratificação natalina, a indenização por tempo de 
serviço (arts. 477, 478 e 479 da CLT), a indenização adicional do art. 9º da Lei 7238/84, 
indenização do art. 479 da CLT, indenização de 20% ou 40% sobre os depósitos do FGTS. 
Logo, como as parcelas deferidas pelo Juízo a quo são todas rescisórias, incluindo os 13º 
salários e férias indenizadas acrescidas do terço constitucional, sobre as mesmas incide a multa 
de 50% do artigo 467 da CLT. (284200601916005 MA 00284-2006-019- 16-00-5, Relator: 
MÁRCIA ANDREA FARIAS DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2007, Data de Publicação: 
06/03/2007)” 

Das definições acima mencionadas, depreende-se que verbas rescisórias podem ser compostas 
de parcelas pecuniárias mistas, ou seja, estas verbas podem ser computadas tanto por valores 
remuneratórios quanto por valores indenizatórios. (Grifo nosso) 

Não obstante os entendimentos citados se referirem claramente a empregados da iniciativa 
privada regidos pela CLT, é conveniente salientar que muitos dos direitos trabalhistas deferidos 
aos empregados privados são extensíveis aos servidores públicos, nos termos do art. 39, § 3º, 
da CF/88: 

                                                 
6 Disponível em: 
 https://www.tce.mt.gov.br/protocolo/documento/num/191990/ano/2011/numero_documento/40291/ano_documen
to/2011/hash/74d5a22f5b71c644d8ec784675471ef4., acesso em 16 de ago 2019 

7 Martins, Sergio Pinto, Comentários à CLT, 5ª ed. Atlas, 2001. p 467. 

 



                                     

Página 15 de 26 

_________________________________________________________________________ 
C:\TCM\SECRETARIA\RESULTADO\01400001-20-RESULTADO.docx 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br 

Fls. 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua 
competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração 
pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (Vide ADIN nº 2.135-4) 

(...) 

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, 
XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos 
diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

Assim, conclui-se que na exoneração de servidores públicos poderão haver vários direitos 
trabalhistas a serem satisfeitos, e que estes direitos podem se revestir de natureza 
remuneratória e/ou indenizatória. (Grifo nosso) 

Portanto, as verbas rescisórias são gênero e possuem conteúdo bifacetado, cingindo-se em 
parcelas que podem ser remuneratórias ou indenizatórias. Em função disso, a natureza de cada 
parcela que compõe o acerto rescisório definirá sua inclusão ou não no conceito de folha de 
pagamento, como adiante se demonstrará.   

DAS PARCELAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA: 

A jurisprudência do Tribunal de Contas de Minas Gerais - TCEMG8, conforme decisão já juntada 

aos autos pelo Conselheiro Substituto Relator (fls. 14/15), exclui do computo da folha de 
pagamento do poder legislativo municipal os gastos com as parcelas indenizatórias, nos seguintes 
termos: 

Em face do exposto, respondo ao questionamento formulado pelo consulente nos seguintes 
termos: para fins de apuração do limite de gastos com pessoal da Câmara, previsto no art. 29-A, 
§ 1º, da Constituição Federal, não devem ser computadas na folha de pagamento do Poder 
Legislativo Municipal as verbas de natureza indenizatória, tais como as férias indenizadas e a 
conversão de férias em pecúnia, caso esta seja admitida na legislação de regência. (Grifo nosso) 

De acordo com as conclusões da Secretaria de Atos de Pessoal, nos termos do Certificado nº 
3.633/2019 (fls. 45-50), possuem natureza indenizatória as parcelas relativas ao período de férias a 
que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício ou fração 
superior a 14 dias, calculada com base na remuneração do cargo no mês de publicação do ato 
exoneratório. Tais despesas, assim, não devem ser incluídas no cálculo da despesa de pessoal, 
por força do disposto no art. 19, §1º, I, da Lei Complementar nº 101/00. 

Este Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, ao apreciar a questão, por meio do 
processo nº14359/01 e em sede de consulta, levantou a seguinte consideração: 

Considerando que a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), ao dispor 
sobre os limites com despesa de pessoal, estabelece que:  
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: 
................................................................................................................. 
§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as 
despesas: 
I - de indenização por demissão de servidores ou empregados; 
Considerando que, por analogia, pode-se aplicar o dispositivo legal acima ao caso em consulta, 
pois se a Lei Complementar, que trata de despesa de pessoal, exclui dos limites as parcelas 
indenizatórias, é claro que o art. 29-A, §1º, que trata apenas da folha de pagamento, também as 
excluem;  

De acordo com a lógica acima esposada, este TCMGO passou a entender que o conceito de folha 
de pagamento é mais restrito que o de despesa de pessoal. Portanto, se as despesas 

                                                 
8 Disponível em: https://tcnotas.tce.mg.gov.br/tcjuris/Nota/BuscarArquivo/1179911, acesso em 16 de ago de 2019. 

https://tcnotas.tce.mg.gov.br/tcjuris/Nota/BuscarArquivo/1179911
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indenizatórias não são computadas para o cálculo das despesas de pessoal, considerou esta Corte 
de Contas que não poderiam ser incluídas no cálculo da folha de pagamento para a apuração do 
limite imposto pelo art. 29-A da Constituição Federal. 

DAS PARCELAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA: 

Por seu turno, quanto à parcela remuneratória que compõe o montante percebido a título de 
verbas rescisórias, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso9 se manifestou: 

   1) os processos de reconhecimento de dívidas referentes a obrigações trabalhistas havidas por 
exoneração de servidores públicos, devem compor o total de gastos com folha de pagamento do 
exercício em que ocorreram os respectivos fatos geradores, para fins de apuração do limite 
previsto no artigo 29-A, § 1º, da CF/1988, considerando-se apenas as verbas de caráter 
remuneratório; (Grifo nosso).  

Percebe-se que o mesmo posicionamento é adotado pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em sede de consulta, no Processo-Consulta nº 03092/1810 (fls. 38/42). No referido feito, 

ao se manifestar sobre a natureza e inclusão das parcelas que compõe os valores percebidos pelos 
servidores públicos em razão de seu desligamento nos limites da folha de pagamento, e, 
consequentemente, seu impacto sobre percentual balizado pelo art. 29-A, §1º, da Constituição 
Federal, o TCERO assim decidiu: 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, em Sessão Ordinária realizada no dia 
14 de fevereiro de 2019, nos termos do art. 1º, XVI, § 2º, da Lei Complementar nº 154/1996, 
combinado com o art. 83 do Regimento Interno, conhecendo da Consulta formulada pela 
Câmara Municipal de Ji-Paraná, subscrita pelo Vereador Presidente, Affonso Antônio Cândido, o 
qual questiona acerca das verbas rescisórias pagas em função da perda da condição de 
servidor, se serão contabilizadas junto às despesas com pessoal para fins de apuração do limite 
definido pelo art. 29-A, § 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB), 
por unanimidade, em consonância com o voto do Relator, Conselheiro VALDIVINO CRISPIM DE 
SOUZA;  

É DE PARECER que se responda a presente Consulta da seguinte forma:  

1 – O saldo de salário compõe as verbas de caráter remuneratório, que são pagas em virtude de 
atividade laboral efetivamente prestada pelo servidor. Assim, ele integra a folha de pagamento, 
por isso deverá fazer parte do cômputo para cálculo das despesas, conforme dispõe o art. 29-A, 
§ 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB). (Grifo nosso) 

[...] 

De igual forma, o Tribunal de Contas de Minas Gerais tem jurisprudência consolidada neste 

sentido11: 

A definição de folha de pagamento, prevista no dispositivo constitucional em comento, já foi 
objeto de análise por este Tribunal nos autos do Incidente de Uniformização nº 655804. Naquela 
oportunidade, fixou-se o seguinte entendimento:  

A expressão "folha de pagamento, incluídos os subsídios dos Vereadores" equivale ao somatório 
dos gastos com qualquer espécie remuneratória do pessoal ativo da Câmara Municipal, tais 
como vencimentos, vantagens fixas e variáveis e subsídios provenientes de cargos, funções ou 
empregos públicos civis ou de membros de Poder, incluídos adicionais, gratificações, horas 
extras e vantagens de qualquer natureza (Processo 655804, Rel. Cons. Eduardo Carone, 
Sessão de 21/11/01). 

                                                 
9 Resolução Consulta nº66/2011 – TCEMT. Disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00028156/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20Consulta%20n%C2%BA
%20066_11.pdf, acesso em 15de ago 19.  

10 Disponível em: http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/-3092-2018.pdf, acesso em 16 de ago 2019. 
11 Disponível em: https://tcnotas.tce.mg.gov.br/tcjuris/Nota/BuscarArquivo/1179911, acesso em 16 de ago de 2019. 

https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00028156/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20Consulta%20n%C2%BA%20066_11.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00028156/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20Consulta%20n%C2%BA%20066_11.pdf
http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/-3092-2018.pdf
https://tcnotas.tce.mg.gov.br/tcjuris/Nota/BuscarArquivo/1179911
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A dúvida quanto à inclusão dos valores devidos ao servidor a título de saldo de salário no limite 
imposto pelo art. 29-A, §1º, da Constituição Federal, também foi objeto de questionamento neste 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás por meio do Processo nº01419/07, 
conforme se extrai da Resolução Consulta nº 030/07 (fls. 11): 

Tratam-se os presentes autos, de nº01419/07, de consulta em que o Sr. Fernando Antonio de 
Souza, Controlador Interno da Câmara Municipal de Anápolis, indaga se, no caso de acerto de 
contas de servidores comissionados daquele Poder, o pagamento dos dias proporcionais (saldo 
de salário) deve ser reduzido dos 70% do orçamento ou dos 30% restante. (Grifo nosso) 

Naquela ocasião, ao avaliar o mérito de tal questionamento e, naturalmente, discorrer sobre a 
natureza das verbas devidas em razão dos dias trabalhados no mês de rescisão, este tribunal 
ponderou que “o pagamento dos dias proporcionais (saldo de salário) deve ser contabilizado no 
limite dos 70% da folha da Câmara” (fls.12). Não obstante, no momento de formular a resposta ao 
consulente, este TCMGO foi mais abrangente, exorbitando o núcleo do questionamento, e 
respondendo que:  

2 - as despesas decorrentes das verbas rescisórias devem ser contabilizadas no limite dos 70% 
da folha de pagamento da Câmara, nos termos do art. 29-A, §1º da Constituição Federal.  

Além do saldo de salário, não possuem natureza indenizatória, de acordo com o Certificado nº 
3.633/2019 (fls. 45-50), emanado pela Secretaria de Atos de Pessoal, as verbas relativas ao 
décimo terceiro salário a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 por mês de efetivo 
exercício ou fração superior a 14 dias, calculada com base na remuneração do cargo no mês de 
publicação do ato exoneratório, em razão acerto rescisório motivado pelo desligamento definitivo do 
servidor.  

Salienta-se que este TCMGO já reconheceu o caráter remuneratório do décimo terceiro salário 
pago aos vereadores, por meio da Resolução Consulta RC nº 036/06, entendendo que deve ele 
integrar os gastos com folha de pagamento: 

O Tribunal de Contas dos Municípios, pelos Membros integrantes de seu Colegiado, 
manifestar o entendimento de que o pagamento de 13° salário aos Vereadores está 
condicionado a existência de previsão na legislação local e a observância do princípio da 
anterioridade e do limite máximo de gastos com folha de pagamento da Câmara Municipal 
previsto no § 1° do artigo 29-A da Constituição da República. (Grifo nosso) 

Assim, como já explorado, o posicionamento jurisprudencial deste e de outros Tribunais de Contas 
se fixa na compreensão de que a natureza das parcelas que integram o acerto rescisório é 
essencial para definição de sua inclusão, ou não, no limite definido pelo art. 29-A, §1º, da 
Constituição Federal. Por esta razão, esta Unidade Técnica coaduna com as conclusões da 
Secretaria de Atos de Pessoal, no sentido de entender que as parcelas de caráter remuneratório 
não devem ser contabilizadas no elemento 94 - indenizações e restituições trabalhista.  

Portanto, uma vez que as parcelas rescisórias decorrentes do saldo de salário e da gratificação 
natalina (décimo terceiro) possuem natureza remuneratória, também integram o conceito de folha 
de pagamento para efeito do cálculo do limite estipulado pelo art. 29-A, §1º, da Constituição 
Federal.   

4. CONCLUSÃO 

Esta Secretaria, considerando a competência desta Corte para esclarecer dúvidas de caráter geral; 
considerando a relevância e o interesse público que recai sobre a matéria; considerando a patente 
contradição entre a Resolução Consulta RC nº098/01 e a Resolução Consulta RC 030/07; 
considerando a necessidade de instrução dos autos; nos limites de sua atribuição e sem usurpar o 
juízo definitivo sobre a admissibilidade da presente consulta, vez que esta prerrogativa deve 
atender ao disposto no art. 83, IX, do Regimento Interno desta Corte; manifesta seu entendimento 
do sentido de que seja: 

I- CONHECIDA a presente CONSULTA, vez que atendidos os requisitos previstos nos artigos 199 
e 200 do RITCM/GO; 



                                     

Página 18 de 26 

_________________________________________________________________________ 
C:\TCM\SECRETARIA\RESULTADO\01400001-20-RESULTADO.docx 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br 

Fls. 

II- REVOGADA a Resolução Consulta RC nº 0098/01, em função das conclusões formuladas pela 
Secretaria de Atos de Pessoal no Certificado nº 3.633/2019.  

III- REFORMADA a Resolução Consulta RC nº 030/07, de modo a responder o questionamento 
formulado naquela ocasião, passando a dispor com a seguinte redação: 

“o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros integrantes de seu Colegiado, 
manifestar os seguintes entendimentos: 

1 - aos servidores comissionados, quando exonerados, é devido o pagamento das férias 
acrescidas do adicional de 1/3 (proporcionais), décimo terceiro salário (proporcionais) e saldo de 
salário, pois são direitos assegurados constitucionalmente; 

2 - as despesas decorrentes do pagamento de saldo de salário, devidos em razão da 
exoneração de servidores do Poder Legislativo Municipal, por sua natureza remuneratória, 
devem ser contabilizadas no limite dos 70% da folha de pagamento da Câmara, nos termos do 
art. 29-A, §1º, da Constituição Federal. (NR)” 

IV- RESPONDIDO em tese, quanto ao segundo questionamento levantado pelo consulente, que: 

“2. As parcelas de natureza indenizatória que compõe o acerto rescisório não devem ser computadas para 
fins de apuração do limite imposto pelo art. 29-A, §1º, da Constituição Federal.” 

 

I.6. Da manifestação do Ministério Público de Contas – MPC 

O MPC manifestou-se por meio do Parecer nº 6911/19 (fls. 57/62v) de acordo 

com as análises realizadas pelas unidades técnicas, in verbis: 

“b) Análise de mérito 

 O Ministério Público de Contas corrobora as conclusões apresentadas pela Secretaria de Atos de 
Pessoal e pela Secretaria de Contas Mensais de Gestão e, com intuito de reforço de fundamentação, 
acrescenta as razões adiante expendidas. 

b.1) Sobre a interpretação do conceito “folha de salário” 

Os questionamentos apresentados pelo consulente se referem à aplicação do quanto disposto pelo art. 
29-A, §1º, da Constituição Federal, assim redigido: “A Câmara Municipal não gastará mais de setenta 
por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus 
Vereadores”. 

A respeito dessa temática, vale registrar as razões jurídicas aduzidas pelo Ministério Público de 
Contas no Parecer nº 6462/2018, proferido nos autos nº 17356-17, do TCMGO, nos seguintes 
termos: 

Não resta dúvida de que o art. 29-A, § 1º, da CF e a DTP (art. 18 da LRF) configuram limites distintos12. 

                                                 
12 [Folha de pagamento de Câmara Municipal. Art. 29-A, § 1º, da CR/88. Despesa total com pessoal. Arts. 18, 19 e 20 da 

LC n. 101/2000. Despesas decorrentes de encargos sociais] (...) [A Súmula n. 100 do TCEMG] refere-se à expressão 

folha de pagamento, que compreende o total de gastos com a remuneração do pessoal ativo da Câmara, juntamente com 

o valor do subsídio pago aos edis, enquanto as obrigações patronais devem ser compreendidas como despesa total com 

pessoal, nos termos do art. 18 da Lei Complementar nº 101/00 (...). (...) o limite máximo que a Câmara pode despender 

com sua folha de pagamento relaciona-se ao percentual de 70% da receita que lhe é transferida pelo município, ou seja, o 

montante da verba destinada à edilidade não pode consumir mais que 70% do duodécimo que lhe é transferido para o 

pagamento do subsídio dos vereadores e de seu pessoal. Já a despesa total com pessoal, incluídas aí as obrigações 

patronais, (...) relaciona-se ao limite máximo de comprometimento da receita de seis por cento do orçamento do 

município. São dois índices diferentes, com a base de cálculo e períodos de apuração distintos, questão muito bem 

elucidada pelo Conselheiro Eduardo Carone, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 655.804 

(...): “(...) O período para apuração do gasto total de pessoal previsto no art. 18 da LRF e da respectiva base de cálculo, a 
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Não há identidade quanto às despesas que os integram, à sua base de cálculo, nem em relação às 
consequências do seu descumprimento. 

Apesar disso, é possível identificar, como aduziram as unidades técnicas, uma relação de continência entre 
os conceitos sob o aspecto das despesas, pois há essa mesma relação entre os conceitos constitucionais 
de folha de pagamento e de despesa com pessoal, vale dizer, as despesas com a folha são despesas com 
pessoal, mas há outras despesas com pessoal que não integram a folha de pagamento. 

Ressalta-se que a legislação federal traz alguma disciplina sobre o que se entende por folha de pagamento, 
tendo como referência a disposição constitucional acerca da base de cálculo de contribuições 
previdenciárias, a folha de salários (art. 195, I, “a”). (...) 

A respeito do citado art. 195, I, a, que menciona expressamente o termo folha de salário, a doutrina 
ensina que se trata de base de cálculo caracterizada pelo montante pago como contraprestação pelo 
trabalho, no sentido de parcelas remuneratórias, consoante se extrai do seguinte fragmento, in verbis: 

Essa contribuição incidirá sobre o total da remuneração paga ou creditada pelas pessoas jurídicas aos 

trabalhadores que prestam serviços, com ou sem vínculo empregatício, sendo a sua arrecadação afetada ao 
pagamento dos benefícios do RGPS, na forma do artigo 167, inciso XI, da Constituição Federal.13 – grifou-se 

Como se observa, a observância do limite fixado pelo Art. 29-A, §1º, da Constituição Federal, passa 
pela delimitação da natureza indenizatória ou remuneratória das parcelas pagas na rescisão 
contratual, porquanto o referido limite engloba apenas as parcelas de natureza remuneratória. 

Dessa forma, o Ministério Público de Contas converge com a Secretaria de Atos de Pessoal, no ponto 
em que se pronunciou pela natureza remuneratória da gratificação natalina, bem como pela natureza 
indenizatória das férias não gozadas. 

b.2) da natureza remuneratória do 13º salário e do saldo de salário 

O 13º salário foi regulamentado pela lei nº 4.090/1962 e, com a promulgação da Constituição Federal 
de 1988, passou a constar no rol de direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, conforme 
previsto no seu art. 7º, VIII. 

Em decorrência da característica da habitualidade, já que incide na fração de 1/12 avos para cada mês 
de serviço, a jurisprudência concluiu pela natureza remuneratória do 13º, conforme espelham as 
súmulas nos 207 e 688, ambas do STF, que assim consignam: 

Súmula 207: As gratificações habituais, inclusive a de natal, consideram-se tacitamente convencionadas, 
integrando o salário. 

Súmula 688: É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário. 

Nesse mesmo sentido, consta da jurisprudência do STJ, conforme elucidam as ementas abaixo 
transcritas: 

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE GRATIFICAÇÃO NATALINA E 
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO. 

1. A Gratificação por Tempo de Serviço e a Gratificação Natalina por ostentarem caráter permanente, 
integram o conceito de remuneração, sujeitando-se, consequentemente, à contribuição previdenciária. 

2. A incidência da contribuição previdenciária sobre a rubrica “hora repouso alimentação” já foi objeto de 
discussão na Segunda Turma que, em 1º.3.2011, no julgamento do REsp 1.157.849/RS, Relator Ministro 
Herman Benjamin, após voto-vista do Min. Mauro Campbell (acórdão pendente de publicação), decidiu-se que 
incide a contribuição previdenciária sobre o intervalo intrajornada, uma vez que encerra natureza salarial. 
Recurso especial improvido. (REsp 1208512/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 
01/06/2011). 

                                                                                                                                                                    
receita corrente líquida, é móvel, ou seja, refere-se ao mês de referência e aos 11 anteriores. Por sua vez, o período de 

apuração da base de cálculo, bem assim do montante da folha de pagamento e dos subsídios dos vereadores, para 

aferição do limite previsto no § 1º do art. 29-A, corresponde ao exercício financeiro, isto é, de 1º de janeiro a 31 de 

dezembro de cada ano.” (TCE-MG. Consulta n. 811257. Rel. Cons. Adriene Andrade. Sessão do dia 24/02/2010). 

13 Amado, Frederico. Direito Previdenciário. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 93. 
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TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 
SÚMULA 83/STJ. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os valores 
recebidos a título de décimo terceiro salário (gratificação natalina) são de caráter remuneratório, constituindo 
acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. Precedentes. Agravo regimental improvido. 
(AgRg no REsp 1489525/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
20/11/2014, DJe 04/12/2014). 

Assim, assiste razão à Unidade Técnica quanto à proposta apresentada no item “b”, do Certificado nº 
3.633/2019, para que seja respondido ao consulente que as parcelas rescisórias atinentes ao 13º 
salário não devem ser computadas no elemento 94 - indenizações e restituições trabalhistas. 

Cumpre acrescentar que o saldo de salário, por se referir aos dias trabalhados e ainda não percebidos, 
tem natureza remuneratória, já que consiste em contraprestação pelo trabalho já prestado, motivo pelo 
qual também não podem ser computados no elemento 94 – indenizações e restituições trabalhistas. 

 

b.3) da natureza indenizatória das férias não gozadas 

 

A Secretaria de Atos de Pessoal se pronunciou pela possibilidade de contabilização no elemento 94 – 
indenizações e restituições trabalhistas das férias não gozadas, exceto quando pagas para servidores 
que permaneçam em exercício, tomando por base a disciplina conferida ao tema pelo Manual de 
Demonstrativos Fiscais emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional. 

O Ministério Público de Contas converge com o entendimento da Especializada, pois o pagamento de 
parcela rescisória a título de férias não gozadas corresponde à indenização, caracterizada pela 
obrigação de dar quantia em dinheiro, resultante do inadimplemento da obrigação de fazer, qual seja, 
conceder o gozo de férias ao empregado14. 

Oportuno consignar que a natureza indenizatória do pagamento referente às férias não gozadas é 
reconhecida pela jurisprudência do STJ, ao afastar a incidência do imposto de renda sobre tal parcela, 
conforme se infere da ementa a seguir: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO 
RESCISÓRIA PAGA POR LIBERALIDADE DO EX-EMPREGADOR. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A 
IMPORTÂNCIA PAGA A TÍTULO DE ADICIONAL DE FÉRIAS INDENIZADAS. 

1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento dos Resp’s 1.112.745/SP e 1.102.575/MG, ambos de minha 
relatoria, submetidos ao regime de que trata o art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que, na 
rescisão do contrato de trabalho, as verbas pagas espontaneamente ou por liberalidade do ex-empregador são 
aquelas pagas sem decorrer de imposição de nenhuma fonte normativa prévia ao ato de dispensa (incluindo-se 
aí Programas de Demissão Voluntária – PDV e Acordos Coletivos), dependendo apenas da vontade do 
empregador e excedendo as indenizações legalmente instituídas. Sobre tais verbas a jurisprudência é pacífica 
no sentido da incidência do Imposto de Renda. 

2. Ainda na Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.111.223/SP (Rel. Min. Castro Meira, 
DJe de 4.5.2009), submetido ao regime de que trata o art. 543-C do CPC, decidiu-se que não incide 
imposto de Renda sobre os valores recebidos em decorrência de rescisão do contrato de trabalho, 
referentes a férias proporcionais e respectivo terço constitucional. Essa orientação jurisprudencial, 
inclusive, veio ser cristalizada na Súmula 386/STJ. O mesmo entendimento aplica-se às indenizações de 
férias vencidas, inclusive respectivos adicionais (AgRg no Ag 1.008.794/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, DJe de 1º.7.2008). Em casos semelhantes, em que também se tratava de interpretação do 
pedido de não incidência do Imposto de Renda sobre férias indenizadas, esta Corte firmou o entendimento de 
que se compreende, no pedido, o adicional de férias indenizadas. (STJ, REsp 812.377/SC, 1ª Turma, Rel. 
p/acórdão Min. Luiz Fux, DJ de 30.6.2006; REsp. 515.692/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 
19.6.2006). 3. Recursos especiais providos. (STJ, Segunda Turma, REsp 1122055/SP, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, data de julgamento: 16/09/2010). – grifou-se 

                                                 
14 Em reforço, afigura-se pertinente o esclarecimento da doutrina acerca das parcelas indenizatórias, in verbis: 

Salário é a retribuição devida e paga diretamente pelo empregador ao empregado como contraprestação pelos serviços e 
pelo tempo que este fica a sua disposição. 
A indenização não guarda qualquer relação com a obrigação do empregado de prestação de serviços, mas, ao contrário, 
é devida na relação de emprego quando há lesão ou perda de direitos provocada por culpa ou dolo do empregador ou de 
seus prepostos. In: ROMAR, Carla Teresa Martins. Direito do Trabalho Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2018, p,452. 
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Vale registrar o teor do verbete sumular nº 386, do STJ, segundo o qual “São isentas do 
Imposto de Renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional”. 

Por conseguinte, nos termos do quanto consignado pela Secretaria de Atos de Pessoal, as 
despesas referentes à indenização do período de férias não gozadas devem ser 
contabilizadas no elemento 94 – indenizações e restituições trabalhistas, e não no elemento 
11 -  vencimentos e vantagens fixas. 

Nessa mesma diretriz foi o entendimento do TCE/TO ao proferir a Resolução nº 456/2014, 
decorrente de consulta relacionada à integração da base de cálculo das despesas de pessoal 
por ocasião da demissão de servidor comissionado, consoante se infere da ementa a seguir: 

EMENTA: CONSULTA. ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO. 
RESPOSTA EM TESE. FÉRIAS NÃO GOZADAS E O 1/3 CONSTITUCIONAL, FÉRIAS PROPORCIONAIS E 
O 1/3 CONSTITUCIONAL. EXONERAÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR OU EMPREGADO. 
ESPÉCIES INDENIZATÓRIAS. HIPÓTES DE REGISTRO DO ELEMENTO DE DESPESA 94. DÉCIMO 
TERCEIRO PROPORCIONAL OU INTEGRAL (DEMISSÃO APÓS 15 DE DEZEMBRO). IRRELEVÂNCIA DA 
PERCEPÇÃO NA EXONERAÇÃO OU NÃO DO SERVIDOR. INCONTESTÁVEL NATUREZA 
REMUNERATÓRIA. REGISTRO NO ELEMNETO DE DESPESA 11. (TCE/TO, processo nº 11.293/2013, 
Relator do voto vista Conselheiro Manoel Pires dos Santos) 

Ainda sobre o julgado supracitado, apresenta-se oportuno o seguinte fragmento extraído do 
voto condutor da Resolução Consulta, in verbis: 

9.20. Arrematando, isso forçosamente enseja a seguinte conclusão: 1) férias não gozadas, férias proporcionais, 
ambas com acréscimos do terço constitucional (1/3), em função da perda da condição de servidor ou 
empregado, devem ser consideradas espécies indenizatórias, e dessa forma, ser registradas no elemento de 
despesa 94 (Indenizações e Restituições) e incluídas em Pessoal Ativo (Grupo 1) para posterior exclusão, 2) 
férias não gozadas, férias proporcionais, ambas com acréscimos do terço constitucional (1/3) para servidores 
em exercício possuem natureza nitidamente salariais e devem integrar a despesa com Pessoal Ativo (Grupo 1) 
e ser registrada no elemento de despesa 11 (vencimentos e vantagens fixas), uma vez que, nessa hipótese, 
tem viés remuneratório e constante, não podendo ser deduzidos e 3) o décimo terceiro salário proporcional ou 
integral (caso o desligamento ocorra após 15 de dezembro), irrelevante ser percebido por ocasião da 
exoneração do servidor comissionado, possui incontestável natureza remuneratória, não sendo contemplado na 
exceção inserta no art. 19, §1º, inc. I da Lei Complementar nº 101/2000, razão pela qual deve ser registrado no 
elemento de despesa 11 (vencimentos e vantagens fixas). 

Assim, o Ministério Público de Contas corrobora as conclusões apresentadas pela Secretaria de 
Contas Mensais de Gestão e pela Secretaria de Atos de Pessoal e, apenas por questão de 
sistematização do conteúdo, propõe resposta que englobe, em um único texto, as conclusões de 
ambas as Especializadas. 

Ante o exposto, o Ministério Público de Contas opina que o TCMGO: 

a) responda ao consulente que: 

a.1) as parcelas rescisórias correspondentes ao saldo de salário e à gratificação natalina não devem 
ser contabilizadas no elemento de despesa 94 – indenizações e restituições trabalhistas, mas sim, no 
elemento 11 – vencimento e vantagens fixas, razão pela qual devem ser computadas na apuração do 
limite imposto pelo art. 29-A, §1º, da Constituição Federal; 

a.2) as parcelas rescisórias correspondentes à indenização de férias não gozadas devem ser 
contabilizadas no elemento 94 – indenizações e restituições trabalhistas, e, por isso, não devem ser 
computadas no limite imposto pelo art. 29, §1º, da Constituição Federal; 

b) atribua nova redação ao item 2, da Resolução Consulta nº 30/07, para constar o seguinte texto, 
sugerido pela Secretaria de Contas Mensais de Gestão: as despesas decorrentes do saldo de salário, 
devidos em razão da exoneração de servidores do Poder Legislativo Municipal, por sua natureza 
remuneratória, devem ser contabilizadas no limite dos 70% da folha de pagamento da Câmara, nos 
termos do art. 29-A, §1º, da Constituição Federal; 

c) seja revogada a Consulta nº 098/01, cuja redação se mostra incompatível com as conclusões ora 
apresentadas pelas Unidades Técnicas e corroboradas pelo Parquet de Contas;” 

É o relatório. 
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II – MANIFESTAÇÃO DO RELATOR 

II.1. Das Preliminares de Conhecimento 

A Consulta foi formulada por autoridade competente, na condição de 

Presidente da Câmara Municipal de Anápolis, atendendo ao disposto no art. 199, II, do 

RITCM. 

Quanto aos demais requisitos de admissibilidade previstos no art. 199, §1º, do 

Regimento Interno do TCM (RITCM), verifico que a consulta contém a indicação precisa do 

seu objeto e está instruída com o parecer do órgão de assistência jurídica (fls. 03/08). 

Ademais, a Consulta não se refere a caso concreto e a matéria tratada é de competência 

deste TCM, o que possibilita o seu conhecimento por este Tribunal, nos termos do art. 200 

do RITCM. 

Assim, conheço da presente Consulta, tendo em vista o preenchimento dos 

requisitos de admissibilidade previstos no art. 199 do Regimento Interno deste Tribunal.  

II.2. Do Mérito 

II.2.1. Da natureza jurídica das verbas rescisórias (saldo de salário, décimo terceiro 

salário e férias não gozadas) 

  Como evidenciou a SCMG, as verbas rescisórias abrangem tanto as parcelas 

remuneratórias, quanto aquelas de cunho indenizatório. A natureza de cada parcela é que 

definirá sua inclusão ou não no conceito de folha de pagamento, sendo que as parcelas de 

cunho remuneratório entram e as de cunho indenizatório não. 

É importante destacar, como apontou a SAP (Certificado nº 3.633/2019, fls. 

45/50), que o conceito de “folha de pagamento”, terminologia utilizada no artigo 29-A, §1º 

da Constituição Federal de 1988, não se confunde com o conceito de “despesa total de 

pessoal” definido no caput do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Este tem 

relação com o limite determinado pelo art. 20, III, “a” da LRF, a saber 6% da receita 

corrente líquida, (índice a qual compete à SAP apurar); enquanto aquele refere-se ao limite 

disposto no art. 29-A, §1º, da CF/88: 70% da receita da Câmara Municipal (fiscalizado pela 

SCMG em autos de balancete, procedimento que visa apurar a conformidade da gestão 

orçamentária, financeira, patrimonial do órgão). Por oportuno, transcrevo a seguir o art. 29-

A, §1º da CF e o art. 18 da LRF:  

Art. 29-A (...) 
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§ 1o  A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com 
folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. 

 

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. 
(...) 
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: 
(...) 
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes 
percentuais: 
(...) 
III - na esfera municipal: 
a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, 
quando houver; 

Conforme doutrina mencionada pela SAP15, a definição de despesa total com 

pessoal é mais abrangente que a de folha de pagamento: enquanto a Constituição da 

República utiliza como base de cálculo para definir o limite máximo para gasto com a folha 

de pagamento da Câmara de Vereadores a receita efetivamente realizada no exercício 

anterior (art. 29-A, caput, parte final), a LRF usa como base de cálculo para fixar o limite 

máximo para gastos com despesa total com pessoal a receita corrente líquida, que é 

móvel, e se refere ao somatório da receita arrecadada no mês em referência e nos onze 

anteriores (art. 2º, § 3º). 

Como salientou o MPC (Parecer nº 6911/19, fls. 57/62v), as despesas com a 

folha de pagamento são despesas com pessoal, mas há outras despesas com pessoal que 

não integram a folha de pagamento. De tal modo, com bem explanou o MPC, somente as 

parcelas remuneratórias são levadas em consideração para o calculo da folha de 

pagamento. Assim, a observância do limite fixado pelo Art. 29-A, §1º, da Constituição Federal 

passa pela delimitação da natureza indenizatória ou remuneratória das parcelas pagas na 

rescisão contratual, porquanto o referido limite engloba apenas as parcelas de natureza 

remuneratória. 

                                                 
15  J. R. Caldas Furtado (Direito Financeiro, 4ª ed. rev. ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 494/495) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169
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Tanto a SAP, quanto a SCMG e o MPC concordaram no sentido de que as 

verbas rescisórias relativas a saldo de salário e décimo terceiro salário possuem natureza 

remuneratória e, sendo assim, não podem ser excluídas do limite de gastos com a folha de 

pagamento (art. 29-A, §1º, da CF). 

Já as férias não gozadas e proporcionais, ambas com o acréscimo de 1/3, por 

outro lado, conforme manifestaram as unidades técnicas e o MPC, quando pagas no 

momento da exoneração do servidor, tratam-se de verbas indenizatórias, não sendo 

levadas em consideração para a apuração do limite de gastos com a folha de pagamento 

previsto no art. 29-A, §1º, da CF. 

II.2.2. Da contabilização do saldo de salário, décimo terceiro salário e férias não 

gozadas e apuração dos limites de 70% com a folha de pagamento 

II.2.2.1. Do saldo de salário e do décimo terceiro salário 

As parcelas rescisórias correspondentes ao saldo de salário e ao décimo 

terceiro salário (correspondente a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro por mês 

de serviço do ano correspondente), como expuseram as unidades técnicas e o MPC, 

possuem caráter remuneratório e devem ser contabilizadas no elemento 11 – vencimento e 

vantagens fixas, sendo, em razão disso, computadas na apuração do limite de 70% com 

folha de pagamento previsto no art. 29-A, §1º da CF. 

II.2.2.2. Das férias indenizadas 

Firmado nas manifestações das unidades técnicas e do MPC, transcritas 

acima nesta proposta, é possível concluir que as parcelas rescisórias correspondentes à 

indenização de férias não gozadas e/ou proporcionais, ambas com acréscimo de 1/3, 

possuem caráter indenizatório, em função da perda da condição de servidor ou empregado, 

e devem ser contabilizadas no elemento 94 – indenizações e restituições trabalhistas e, por 

isso, não devem ser computadas no limite de 70% imposto pelo art. 29-A, §1º, da CF. 

II.2.3. Da contradição entre as Resoluções Consulta nº 98/01 e nº 30/07  

Como observou este Relator, na análise inicial dos autos, há divergência 

entre as Resoluções Consulta nº 98/01 e nº 30/07, pois enquanto a primeira afirma que 

não serão levados em consideração para apuração do limite de 70% definido no §1º do 

art. 29-A da CF os acertos exoneratórios dos servidores da Câmara Municipal relativos às 

férias e 13º salário, a RC nº 30/07 afirma que “as despesas decorrentes das verbas 
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rescisórias devem ser contabilizadas no limite dos 70% da folha de pagamento da 

Câmara, nos termos do art. 29-A, §1º, da Constituição Federal”, sem especificar, contudo, 

quais seriam tais verbas rescisórias, tendo utilizado o termo que engloba tanto as férias 

quanto o décimo terceiro. 

Desse modo, considerando as análises realizadas pela SAP e pela SCMG, 

bem como pelo MPC, este Relator, em concordância com as análises realizadas e 

acatando a redação proposta pelo MPC, manifesta no sentido de que: 

a) seja dada nova redação ao item 2 da Resolução Consulta nº 30/07, para 

constar o seguinte texto, sugerido pela Secretaria de Contas Mensais de Gestão: 

“2- as despesas decorrentes do saldo de salário, devidas em razão da exoneração de 
servidores do Poder Legislativo Municipal, por sua natureza remuneratória, devem ser 
contabilizadas no limite dos 70% da folha de pagamento da Câmara, nos termos do art. 
29-A, §1º, da Constituição Federal”; 

 

b) seja revogada a Consulta nº 98/01, cuja redação se mostra incompatível com 

as conclusões ora apresentadas pelas Unidades Técnicas deste TCM. 

 

III – PROPOSTA 

Diante do exposto, amparado na fundamentação supra, nos termos do art. 85, 

§ 1º da Lei nº 15.958/2007 e art. 83 do Regimento Interno, faço a seguinte PROPOSTA: 

1. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os pressupostos legais de 

admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 199 do RITCM/GO; 

2. RESPONDER ao consulente, relativo ao mérito, que: 

a) as parcelas rescisórias correspondentes ao saldo de salário e à gratificação natalina 

(décimo terceiro), por se tratarem de verbas de natureza remuneratória, devem ser 

contabilizadas no elemento 11 – vencimento e vantagens fixas, razão pela qual devem ser 

computadas na apuração do limite imposto pelo art. 29-A, §1º, da Constituição Federal; 

b) as parcelas rescisórias correspondentes à indenização de férias não gozadas e/ou 

proporcionais, ambas com acréscimos do terço constitucional (1/3), por se tratarem de verba 

de natureza indenizatória, em função da perda da condição de servidor ou empregado, devem 

ser contabilizadas no elemento 94 – indenizações e restituições trabalhistas, e, por isso, não 

devem ser computadas no limite imposto pelo art. 29-A, §1º, da Constituição Federal; 
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3. REVOGAR a Resolução Consulta nº 098/01; 

4. DAR NOVA REDAÇÃO ao item “2” da Resolução Consulta nº 30/07, para constar o 

seguinte texto:  

“2- as despesas decorrentes do saldo de salário, devidos em razão da 
exoneração de servidores do Poder Legislativo Municipal, por sua natureza 
remuneratória, devem ser contabilizadas no limite dos 70% da folha de 
pagamento da Câmara, nos termos do art. 29-A, §1º, da Constituição Federal”; 

5. DAR ciência ao consulente da presente decisão; e 

6. DETERMINAR o arquivamento dos autos. 

É a proposta. 

 

Gabinete do Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo, em 28 de 

janeiro de 2020. 

Maurício Oliveira Azevedo 
Conselheiro Substituto – Relator 

 


