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   Neste ano, em razão do encerramento dos mandatos eletivos nos
Municípios, amplia-se a possibilidade da prática de ilícitos na utilização
de recursos públicos pelos gestores, especialmente manobras fiscais-
contábeis e ações assistencialistas e de promoção pessoal para fins
eleitoreiros. 
 

   Por isso, o Centro de Apoio elenca as despesas públicas que são
proibidas neste período, cuja execução pode caracterizar a prática de
ato de improbidade administrativa, acompanhadas do prazo de início
da vedação e o fundamento legal:

Para o cálculo da recomposição da perda do poder aquisitivo, deverá ser
usado um índice de aferição oficial da inflação (Acórdão nº 827/07, Pleno
do TCE-PR).

Data a partir da qual ficam vedadas despesas de revisão remuneratória
que excedam a recomposição da perda de poder aquisitivo. Fundamento:
art. 73, VIII, da Lei nº 9.504/1997.
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Despesas públicas vedadas ao gestor municipal 
em fim de mandato

2020

1º Jan
Operações de crédito por antecipação de receita

Data a partir da qual são vedadas despesas mediante abertura de crédito
junto à instituição financeira para atender insuficiência de caixa durante o
exercício. Fundamento: art. 38, IV, “b”, da LRF.

Revisão geral da remuneração dos servidores públicos
2020

08 Abr
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Restos a pagar

Também é vedado aos Municípios empenhar, no último mês do
mandato do Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista no
orçamento vigente (art. 59, §1º, da Lei nº 4.320/1964).

Data a partir da qual fica vedado contrair despesas nos dois últimos
quadrimestres que não possam ser cumpridas dentro deles, ou que
tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja
disponibilidade de caixa. Fundamento: art. 42 da LRF.
 

Aumento de gastos com pessoal

A contagem dos 180 dias é do término do prazo legal do mandato,
independentemente do afastamento antecipado do gestor (Acórdão nº
1208/10, Pleno do TCE-PR).

Estão permitidas as promoções e adicionais previstos como de
implementação automática na legislação municipal, ainda que
impliquem aumento das despesas (Acórdão nº 845/08, Pleno do TCE-PR).

Data a partir da qual fica vedado aumentar despesas com ativos, inativos e
pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos.
Fundamento: art. 21, pu, e art. 23, § 4º, da LRF.
 

 

Nomeação ou contratação de servidores públicos

Data a partir da qual fica proibido realizar despesas com a admissão de
agentes públicos. Exceção: cargos em comissão; designação de funções de
confiança; aprovados em concursos públicos homologados até o início do
prazo; instalação ou funcionamento inadiável de serviços públicos
essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo.
Fundamento: art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997.

2020

1º Maio

2020

04 jul

2020

04 jul
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Publicidade institucional

No primeiro semestre do ano das eleições, é possível realizar despesas
com publicidade institucional, desde que não excedam a média dos
gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o
pleito (art. 73, VII,  da Lei nº 9.504/1997).

Data a partir da qual ficam proibidas despesas com atos, programas, obras,
serviços e campanhas, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Fundamento: art. 73, VI,
“b”, da Lei nº 9.504/1997.
 

Shows artísticos

Data a partir da qual ficam vedadas despesas com eventos na realização de
inaugurações. Fundamento: art. 75 da Lei nº 9.504/1997.

Operações de crédito em geral

Data a partir da qual ficam proibidas despesas decorrentes de mútuo,
abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de
bens, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas,
destinadas a cobrir desequilíbrio orçamentário ou a financiar obras.
Fundamento: art. 15 da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal.

2020

04 jul

2020

04 jul

2020

03 set


