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ACÓRDÃO 043/2021 – PLENÁRIO DA CONTROLADORIA
 

 
Interessado:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
 
 
Assunto:         Relatório de Despesas de Pessoal.
 
 
VOTO
 
Em razão do exposto no Relatório de Despesas de Pessoal apresentado onde o município vem constantemente extrapolando o Limite Prudencial,
sendo acompanhado, alertado e orientado pela CGM sobre a necessidade de redução dos gastos com pessoal:
 

Sei nº Percentual Encaminhado em Período

15176/2021 52,73% 23/02/2021 3º Quadrimestre/2020

21783/2021 52,73% 22/03/2021 3º Quadrimestre/2020

51679/2021 53,00% 19/06/2021 1º Quadrimestre/2021

76113/2021 52,42% 21/10/2021 2º Quadrimestre/2021

 
CONSIDERANDO que o artigo 169 da Constituição Federal (CF/88) dispõe que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
 
CONSIDERANDO que o parágrafo 2º desse artigo estabelece que, decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para
a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos estados, ao
Distrito Federal e aos municípios que não observarem os referidos limites.
 
CONSIDERANDO que o parágrafo seguinte (3º) fixa que, para o cumprimento dos limites estabelecidos com base nesse artigo, durante o prazo
fixado na lei complementar, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as providências para redução em pelo menos 20%
das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; e exoneração dos servidores não estáveis.
 
CONSIDERANDO que o parágrafo 4º do artigo 169 expressa que "se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes
para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que
ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de
pessoal".
 
CONSIDERANDO que o artigo 18 LRF dispõe que se entende 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.
 
CONSIDERANDO que o artigo seguinte (19) fixa que, para os fins do disposto no artigo 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 (RCL) de 50% na União e
60% nos estados e municípios.
 
CONSIDERANDO que o artigo 20 dessa lei complementar dispõe que a repartição dos limites globais do artigo 19 não poderá exceder, na esfera
municipal, 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver; e 54% para o Executivo.
 
CONSIDERANDO que para o município que ultrapassa 95% do limite, é vedado, segundo o   parágrafo único do artigo 22 da LRF: concessão de
vantagens, aumentos, reajuste ou adequações de remuneração a qualquer título; criação de cargo, emprego ou função; alteração de estrutura de
carreira que implique aumento de despesa; provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal, ressalvada reposição de
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aposentadoria ou falecimento de servidores nas áreas de educação, saúde e segurança; e contratação de hora extra, ressalvadas exceções
constitucionais.
 
RECOMENDAMOS com vistas a inibir a adoção de medidas potencialmente agravantes do desequilíbrio nas despesas com pessoal que seja
expedida Ordem de Serviço nos termos do item IV, deste Relatório.
 
 
CONCLUSÃO
 
Diante do exposto, ACORDAM os Membros do Plenário da Controladoria Geral do Município de Ponta Grossa, em decisão unânime,
RECOMENDAR à Exma. Prefeita Municipal adotar ações para inibir o aumento do limite de pessoal do município, nos termos da fundamentação,
expedindo Ordem de Serviço proibindo a realização de horas extras, bem como estabelecer os critérios de procedimentos a serem realizados em
caso de descumprimento pelo empregado público.
 
Aprovam que esta ordem de serviço tenha por objetivo coibir a realização de horas extras corriqueiras sendo autorizada pelo gestor da pasta
apenas horas extras excepcionais, com justificativas de sua realização e que sejam alertados a todos os servidores para não realização de horas
intrajornadas, cumprindo corretamente a carga horária destinada a horário de almoço conforme CLT - Art. 71 – Em qualquer trabalho contínuo,
cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1
(uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.
 
Complementam a referida indicação sugerindo que sejam realizados estudos com os profissionais vinculados a área de Saúde, Educação e
Segurança Pública, realizando o levantamento do quantitativo de profissionais necessários para a execução dos serviços com o objetivo de
diminuir o pagamento de horas extras nestas Secretarias.
 
Votaram nos termos acima, a Controladora Geral Interina do Município e Subcontroladora de Contratos e Convênios – Joana Dara de Oliveira
Maior; a Chefe de Gabinete da Prefeita – Cliciane Lúcia Garczarek Torres Pereira; o Secretário Municipal de Fazenda – Cláudio Grokoviski; o
Secretário de Administração e Recursos Humanos – Maurício Silva; o Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento – Celso Augsto Sant
´Anna; a Subcontroladora de Auditoria - Maria de Lurdes Costa Pellissari; a Subcontroladora de Contabilidade - Maria Margarida Wenzel e o
Subcontrolador Administrativo - Maurício César Souza Lara.

                                                                                  

 

CGM, 15 de dezembro de 2021.
 

 
           (assinado eletronicamente)

JOANA DARA DE OLIVEIRA MAIOR
Controladora Geral Interina do Município

 
       

(assinado eletronicamente)
CLICIANE LÚCIA GARCZARECK TORRES PEREIRA

Chefe de Gabinete da Prefeita
 
 

(assinado eletronicamente)
CLÁUDIO GROKOVISKI

Secretário Municipal de Fazenda
 
 

(assinado eletronicamente)
MAURÍCIO SILVA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
 
 

(assinado eletronicamente)
CELSO AUGUSTO SANT’ANNA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento
 
 

(assinado eletronicamente)
MARIA DE LURDES COSTA PELLISSARI

Subcontroladora de Auditoria
 
 

(assinado eletronicamente)
MARIA MARGARIDA WENZEL

Subcontroladora de Contabilidade
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(assinado eletronicamente)
MAURÍCIO CESAR SOUZA DE LARA

Subcontrolador Administrativo
 
 

(assinado eletronicamente)
JOANA DARA DE OLIVEIRA MAIOR

Subcontroladora de Contratos e Convênios
 

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO CESAR SOUZA LARA, Subcontrolador Administrativo, em 16/12/2021, às 16:45, horário oficial de
brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LURDES COSTA PELISSARI, Subcontroladora de Auditoria, em 16/12/2021, às 16:45, horário oficial
de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO SILVA, Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, em 16/12/2021, às 16:53,
horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por JOANA DARA DE OLIVEIRA MAIOR, Controladora Geral do Município, em 16/12/2021, às 16:55, horário
oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por MARIA MARGARIDA WENZEL, Subcontroladora de Contabilidade, em 17/12/2021, às 09:30, horário oficial de
brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA, Chefe de Gabinete, em 21/12/2021, às 18:06, horário
oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO GROKOVISKI, Secretário Municipal da Fazenda, em 22/12/2021, às 10:57, horário oficial de brasília,
conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por CELSO AUGUSTO SANT'ANNA, Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento, em 22/12/2021, às
15:07, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar informando o código verificador 1860547 e o código CRC
A339C8C8.


