
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL 
DECRETO Nº 1.194, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018.

 
Suspende a aplicação da Lei Municipal Complementar n.º 863, de 29
de junho de 2016, que dispõe sobre o quadro geral de servidores
efetivos do Município de Jucurutu/RN, estabelece o Plano de
Carreiras e Salários da administração geral e dá outras providências.
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU/RN, no uso das
atribuições a ele conferidas pelo artigo 49 e incisos da Lei Orgânica
Municipal, em conformidade com a Constituição Federal e,
 
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000, a denominada Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, em seu
art. 19 combinado com o art. 20, inciso III, alínea “b” estabelece o
limite máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita
Corrente Líquida para gastos com pessoal no âmbito do Poder
Executivo Municipal (Prefeitura);
 
CONSIDERANDO que a mesma Lei Complementar veda a criação de
cargos, empregos e funções no caso de determinado Poder ou órgão
extrapolar 95% (noventa e cinco por cento) do limite anteriormente
mencionado, nos termos do seu art. 22, parágrafo único, o que, no
caso do Poder Executivo Municipal (Prefeitura) resulta em um limite
prudencial de 51,30% (cinquenta e um vírgula trinta por cento);
 
CONSIDERANDO que o Relatório de Gestão Fiscal do último
quadrimestre de 2018 atesta que o Poder Executivo (Prefeitura), nos
últimos 12 meses, comprometeu 69,77% (sessenta e nove vírgula
setenta e sete por cento) da Receita Corrente Líquida somente com o
pagamento de pessoal, estando esse valor tanto acima do limite
prudencial (51,30%) quanto do limite legal máximo (54%) para esse
tipo de despesas no âmbito respectivo poder;
 
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 23 e parágrafos da LRF, os
quais determinam que, ultrapassado o limite máximo, caso não seja
reduzido o excesso de despesas de pessoal ao patamar permitido no
prazo previsto, inclusive através das medidas descritas no artigo 169
da Constituição, o respectivo Poder ou órgão que tiver permanecido
no excesso sofrerá restrições severas que poderão comprometer mais
ainda a sua saúde financeira e os serviços prestados à população;
 
CONSIDERANDO o Termo de Ajustamento de conduta n.º
2018/0000155142, firmado entre o Poder Executivo de Jucurutu e o
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, que reforça a
obrigatoriedade de redução do percentual das despesas de pessoal;
 
CONSIDERANDO que já foram tomadas várias medidas de ajuste e
contenção de despesas de pessoal, inclusive com a redução de mais de
40% (quarenta por cento) das despesas oriundas de cargos em
comissão, funções de confiança e contratações temporárias no
 
âmbito da prefeitura, sem que, contudo, tais medidas tenham sido
suficientes para ocasionar o retorno do percentual de gastos com
pessoal
 
CONSIDERANDO, ainda, a decisão contida nos autos do Processo
Judicial n.º 0100429-50.2018.8.20.0118, impetrado pelo Ministério
Público Estadual e em trâmite na Comarca de Jucurutu, a qual, em
síntese, determinou a suspensão, com efeitos ex nunc, de todos os atos
administrativos para implementação em folha de pagamento da
Gratificação de Titulação prevista pela Lei Complementar Municipal
nº 20, de 20 de junho 2016, determinando que o gestor municipal se
abstenha de praticar novos atos que importem no pagamento da
gratificação em tela até final julgamento da demanda, por ter sido
demonstrado na Ação Civil Pública que a referida Lei foi aprovada em
desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal;



 
CONSIDERANDO que, em tal decisão, o Judiciário elencou, como
principais motivos para a suspensão da Lei Complementar nº 20/2016,
a probabilidade do direito pleiteado e o perigo de continuidade de sua
aplicação por vislumbrar que, a princípio, referida norma: (a) foi
sancionada sem prévia estimativa de impacto orçamentário-financeiro
que comprovasse a sua viabilidade no exercício em que entraria em
vigor e nos dois exercícios subsequentes, restando ausente a prova de
que seus efeitos financeiros seriam compensados pelo aumento
permanente da receita ou diminuição permanente de outras despesas,
nos termos dos artigos 16 e 17 da LRF; (b) foi sancionada prevendo
produção de efeitos somente a partir do início do mandato seguinte ao
de sua aprovação; (c) foi sancionada em período no qual já havia sido
ultrapassado pelo Poder Executivo de Jucurutu, o respectivo limite
prudencial de 51,30% (cinquenta e um vírgula trinta por cento) da
Receita Corrente Líquida com despesas de despesas de pessoal; e (d)
com início de produção de efeitos para pouco depois do prazo de 180
(cento e oitenta) dias finais do mandato em que foi aprovada,
revestindo-se, assim, de aparente nulidade por comprometer a saúde
financeira do município no mandato seguinte ao ano de 2016;
 
CONSIDERANDO, ainda, que o ato que provoque aumento da
despesa com pessoal e não acompanhe a estimativa de impacto
orçamentário financeiro no exercício em que deveria entrar em vigor e
nos dois subsequentes, segundo prescreve a Lei de Responsabilidade
Fiscal no seu art. 16, inciso I, §2º, cumulado com o art. 17, §1º, deve
ser considerado nulo de pleno direito, nos termos do art. 21 daquele
mesmo diploma legal;
 
CONSIDERANDO, ainda, que o Relatório de Gestão Fiscal publicado
pelo Poder Executivo Municipal com referência ao 3º bimestre do ano
de 2016 demonstra inequivocamente que, naquele período, a despesa
de pessoal do referido poder comprometia 53,98% (cinquenta e três,
vírgula noventa e oito por cento) da Receita Corrente Líquida,
estando, portanto, acima do respectivo limite prudencial de 51,30%
(cinquenta e um vírgula trinta por cento) previsto pela LRF para o
Poder Executivo;
 
CONSIDERANDO que tudo o que já foi relatado aqui sobre a Lei
Complementar nº 20/2016 também se aplica à Lei Municipal nº
863/2016, dado esta última ter sido aprovada pelo Legislativo e
sancionada pelo Poder Executivo de Jucurutu no mesmo período –
junho de 2016 – e em circunstâncias idênticas àquelas em que se deu a
promulgação da Lei Municipal Complementar n.º 20/2016,
desobedecendo aos artigos 16, 17, 21 e 22, incisos II e III, todos da
Lei de Responsabilidade Fiscal, posto que, tendo ultrapassado o limite
prudencial, mesmo estando impedido de modificar estrutura de
carreira que implicasse em aumento de despesas de pessoal, o Poder
Executivo sancionou a Lei 863/2016, provocando aumento substancial
nos gastos com folha de pagamento do funcionalismo público, criando
cargos e prevendo plano de progressão de carreiras e salários; e
 
CONSIDERANDO, por fim, que a continuidade da aplicação de lei
nula caracterizaria a execução de despesa pública em flagrante
desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal,
 
DECRETA:
 
Art. 1º Fica suspensa, por tempo indeterminado, a aplicação da Lei
Municipal n.º 863, de 29 de junho de 2016; e autorizado à
procuradoria jurídica do Poder Executivo Municipal a adoção de
medidas para postular a nulidade da citada norma, tendo em vista que
sua aplicação é indevida desde a origem, por ser nula de pleno direito
ante a patente desobediência a vários dispositivos da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
 
Art. 2º Os pagamentos devidos aos servidores públicos municipais
serão efetivados nos termos da Legislação anterior à Lei Municipal n.º
863/2016, admitidos os efeitos financeiros necessários, desde que não
ultrapasse o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal n.º
101/2000, devendo o setor de Recursos Humanos implementar, a
partir desta data, os procedimentos necessários para gerar a folha de
pagamento do mês seguinte a este ato em conformidade com as
disposições do mesmo.



 
Art. 3º Deverá ser constituída comissão de avaliação para análise de
eventuais requerimentos e questionamentos dos servidores públicos
municipais, com atuação limitada ao período de 01 de novembro a 30
de dezembro de 2018.
 
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
 
GABINETE CIVIL, Município de Jucurutu/RN, 31 de outubro de
2018.
 
VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Constitucional
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