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Orientações de apoio a gestão 

municipal  
 

►Legislação aplicável ao município; 

►Planejamento governamental; 

►Gestão orçamentária, financeira, patrimonial e tributária 

do município; 

►Gestão de pessoas; 

►Atos de pessoal  

► Participação social   
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  LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO MUNICÍPIO  

 
 

O município, por meio dos seus governantes, somente pode fazer aquilo para o 

qual está autorizado legalmente, ou seja, pelas normas constitucionais e 

infraconstitucionais.                                                                                                                                        

 

                            Todos os atos do administrador público devem estar 

subordinados à Constituição Federal e Estadual e às leis, em   especial, a Lei 

Orgânica Municipal, as leis orçamentárias, a lei de Licitações e Contratos e a 

Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – LOM: É a lei municipal mais importante pelo 

seu processo de elaboração e por conter preceitos inerentes à organização do 

município, bem como sobre as competências e atribuições do Poder Legislativo 

e do Poder Executivo. A Administração Pública Municipal deve ficar atenta à 

necessidade de atualizar essa lei, visando guardar consonância com as normas 

vigentes, devendo qualquer alteração ser submetida aos mesmos critérios 

estabelecidos para sua elaboração, ou seja, aprovação por maioria de 2/3 dos 

vereadores, votação em dois turnos e promulgação pela própria Câmara.   
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• LEI DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA 

MUNICIPAL: Essa lei organiza a Prefeitura. Ela institui as secretarias 

e demais órgãos, distribuindo as atribuições entre eles. A lei torna-se 

mais efetiva se acompanhada de um regimento interno, expedido por 

Decreto do(a) Prefeito(a), especificando as atribuições e estabelecendo 

procedimentos. Caso não esteja compatível a estrutura existente na 

prefeitura, o(a) Prefeito(a) poderá providenciar projeto de lei para 

fazer adaptações.   

• LEI DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DA PREFEITURA: Nessa 

lei estão indicados os cargos existentes no Poder Executivo 

municipal, em termos qualitativos e quantitativos. O plano de cargos 

e carreiras é fundamental para o estabelecimento de uma política de 

recursos humanos (recrutamento, seleção, treinamento, avaliação e 

remuneração) que permita ao município dispor de boa equipe 

funcional, bem como estabelece a qualificação exigida para ocupação 

dos cargos, as carreiras dos servidores, os critérios adotados para 

ingresso e as condições relativas às promoções.   
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• LEIS DE FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS: Na 

fixação dos subsídios, que deve ocorrer na legislatura em curso para 

vigorar na seguinte, há de se observar o que dispõem a Constituição 

Federal e a Estadual, bem como a Lei Orgânica Municipal. Importante, 

também, é consultar o Tribunal de Contas competente para saber se foi 

expedida orientação ou se houve alguma reprovação por parte desse 

órgão a respeito da fixação dos subsídios.  

• CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR: 

Deve conter normas relativas aos tributos de sua competência, suas 

características, requisitos relativos à cobrança e inscrição em dívida 

ativa e processo administrativo fiscal. Deve, ainda, refletir a política 

fiscal que o ente deseja aplicar, sendo sempre revisado e atualizado.  

• O município deve exercer plenamente a sua competência tributária. 

Somente poderá conceder isenções, anistias, remissões e subsídios 

fiscais diversos se observado o disposto na Constituição Federal e na Lei 

de Responsabilidade Fiscal acerca de renúncia fiscal. Não obediência a 

essas disposições pode impedir o município de obter financiamentos.   

•   
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• LEIS REFERENTES AO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

(PLANO PLURIANUAL – PPA, LEI DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS – LDO E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 

LOA): São instrumentos de planejamento orçamentário e fiscal, 

os quais deverão conter:  

• • medidas de caráter executivo, normativo e indicativo a serem 

adotadas;  

• • metas e prioridades de curto e médio prazos da 

Administração;  

• • disposições sobre legislação tributária;  

• • disposições sobre equilíbrio entre receita e despesa;  

• • normas a respeito de empenhos;  

• • medidas para o controle de gastos e avaliação de resultados;  

• • recursos e despesas previstos para o exercício.  
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• Essas três leis são de iniciativa privativa do chefe do Poder 

Executivo e são instrumentos de apoio ao processo de 

planejamento. Há de se observar os prazos definidos na Lei 

Orgânica do Município para envio dessas leis à Câmara 

Municipal para apreciação. Caso não tenham sido definidos 

os prazos, deve-se observar aqueles estabelecidos no art. 35 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT 

da Constituição Federal.  

 

• REGIME DOS SERVIDORES: Servidores municipais são 

todas as pessoas físicas que prestam serviços ao município, 

na Administração Direta e Indireta, submetidas à 

hierarquia administrativa, mediante retribuição pecuniária. 

Assim, são servidores:   
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•  ocupantes de cargos de provimento efetivo (estatutários);  

•  ocupantes de empregos públicos (celetistas);  

•  ocupantes de cargos de livre provimento (comissionados);  

•  contratados por tempo determinado (estatutários e celetistas).  

• A lei estatutária (estatuto) regulamenta o regime jurídico dos 

servidores do município ocupantes de cargos de provimento 

efetivo, relacionando direitos e vantagens, responsabilidades e 

obrigações. É importante que o(a) prefeito(a) examine se a lei 

existente está de acordo com as normas constitucionais e legais 

sobre a matéria.  

• Fica a cargo do município legislar sobre o assunto conforme sua 

conveniência e oportunidade. É possível a revisão das relações da 

Administração com o servidor, sempre respeitados os princípios e 

normas constitucionais que se sobrepõem à lei local, e os direitos 

adquiridos, também resguardados na Constituição  
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•                      Deve ser conferido se o município possui lei que 
regulamente as situações em que se permite a contratação por prazo 
determinado e se essa lei está sendo aplicada com rigor. O Ministério 
Público tem reprimido contratações indevidas e o(a) Prefeito(a) deve 
estar atento às consequências que podem daí advir.  

A Constituição Federal também admite a contratação por prazo determinado para 
atender a situações temporárias e excepcionais, mas não admite o uso de servidor 
temporário para atividades de caráter permanente. Esses servidores estarão 
vinculados ao regime estatutário ou celetista, 
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• REGIME PREVIDENCIÁRIO: O município pode ter servidores 

vinculados a regime próprio ou filiá-los ao Regime Geral de 

Previdência, sob o comando do Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. No regime próprio, o município pode estabelecer condições 

relativas às contribuições e aos critérios de benefícios. É preciso, 

entretanto, conhecer a legislação federal aplicável aos regimes de 

previdência, que contém várias exigências a serem observadas. É 

importante lembrar também que, nessa hipótese, as 

aposentadorias e pensões serão de responsabilidade do próprio 

sistema municipal. Quando o regime é próprio do município, deve 

haver lei que estabeleça as normas pertinentes a aposentadorias e 

pensões dos servidores. A gestão de sistemas próprios de 

previdência, que é de responsabilidade do município, pode ser 

complexa, exigindo capacidades institucionais específicas visando 

ao equilíbrio das contas previdenciárias e, consequentemente, a 

sustentabilidade do sistema.   
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• Quando os servidores estatutários são vinculados ao Regime 

Geral, as aposentadorias e pensões serão de responsabilidade do 

INSS, porém é possível que o município tenha de arcar com a 

complementação dos proventos, já que o Regime Geral possui 

limites que não estão sob controle do município. A contribuição 

previdenciária dos servidores é obrigatória nos dois regimes, pois 

visa a custear as suas aposentadorias e as pensões que 

porventura venham a existir.  

 

•                                 

•                            

 

 

FIQUE ATENTO!! 

É fundamental que o(a) Prefeito(a) que irá assumir identifique 
a situação da previdência no município para que possa tomar 
medidas que visem ao seu aprimoramento ou, se for o caso, 
os ajustes necessários.  
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• Qualquer que seja o regime previdenciário do município, 

o(a) Prefeito(a), o Vice-Prefeito, os Secretários Municipais e 

os Vereadores deverão estar vinculados ao Regime Geral do 

INSS, desde que não sejam servidores públicos. Esse 

também é o caso dos ocupantes de cargos comissionados 

de livre nomeação e exoneração e dos contratados para 

atender a excepcional interesse público, nos termos de lei 

municipal que regulamente o disposto no art. 37 da 

Constituição Federal.  

 

• REGULAMENTOS : Além das leis mencionadas, para que a 

Administração seja eficiente são necessários regulamentos 

que estabeleçam padrões de desempenho dos serviços de 

competência municipal.  
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• O município é, geralmente, responsável pelos serviços de 

mercados, feiras, matadouros, cemitérios, coleta e 

destinação de resíduos sólidos, iluminação pública, 

transporte coletivo urbano, táxis e outros, atuando na 

prestação do serviço de forma direta ou indireta. Em 

qualquer caso – atuação direta ou indireta – os 

regulamentos são necessários para assegurar as 

condições de operação dos serviços e sua qualidade.  

 

• Esses serviços, quando terceirizados, podem assumir as 

modalidades de concessão, de permissão ou de 

autorização. Nesse caso, as normas devem regular a 

relação entre os usuários, os prestadores e a 

Administração.  
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• LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL QUE REGULAM 

ATIVIDADES MUNICIPAIS: Dentre as atribuições da Prefeitura, 

existem aquelas que possuem relação ou estão reguladas por 

legislação federal e estadual. A necessidade de consulta a essa 

legislação é frequente; portanto, cópia em versão impressa ou 

eletrônica dessas leis deve estar disponível para exame a qualquer 

momento.   
 

• LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF (LC N° 101/2000): 

Promulgada no ano 2000, essa lei é considerada um marco no que 

se refere à responsabilidade na gestão fiscal brasileira por 

estabelecer normas de finanças públicas voltadas para uma 

atuação responsável na arrecadação de receitas e na realização de 

despesas públicas, impondo um novo padrão de conduta fiscal aos 

gestores, destacando-se o planejamento, o controle, a transparência 

e a responsabilidade como premissas básicas.   
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•  Planejamento: deve ocupar o centro da atenção dos prefeitos 

eleitos. Tendo como um de seus pressupostos a ação planejada, a 

LRF fortaleceu a LDO, estabelecendo um conteúdo mínimo e 

agregando os anexos de metas fiscais e de riscos fiscais.  

•  Transparência: A LRF estabeleceu como instrumento de 

transparência da gestão fiscal a ampla divulgação, inclusive na 

internet, dos planos, orçamentos e leis de diretrizes 

orçamentárias, do Relatório de Gestão Fiscal – RGF e do Relatório 

Resumido de Execução Orçamentária – RREO, inclusive as versões 

simplificadas desses documentos.  

•  Controle: A LRF estabeleceu vários mecanismos de controle 

sobre as receitas, despesas, despesas de caráter continuado, 

despesas de pessoal, restrições para final de mandato e prestação 

de contas (criou o Relatório de Gestão Fiscal – RGF e o Relatório 

Resumido de Execução Orçamentária – RREO com elaboração 

obrigatória a cada quadrimestre e bimestre, respectivamente).  
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•  Responsabilização: O descumprimento das 

determinações da LRF, além de poder motivar a 

rejeição/irregularidade das contas, conduz à possibilidade 

de aplicação de diversas sanções. As sanções institucionais 

são:  

•  não receber transferências voluntárias;  

•  não realizar operações de crédito;  

•  não obter garantia, direta ou indireta, de outro ente.  

 

O novo gestor deve tomar 
providências, também, para que 
o RGF e o RREO sejam enviados 
ao TCE-PI dentro dos prazos e 

condições previstos, sob pena de 
ser multado, conforme previsto 
na Lei Federal n° 10.028/2000.  
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• A LRF exige dos gestores compromissos com o 

orçamento e com as metas que devem ser 

apresentadas e cumpridas pelos poderes e órgãos. 

Além disso, foram criadas condições para a 

implantação de uma nova cultura na gestão pública, 

incentivando o exercício pleno da cidadania, com a 

participação da sociedade nos processos de 

planejamento e acompanhamento da aplicação dos 

recursos públicos e de avaliação de seus resultados.  
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•                           

A Lei de Crimes Fiscais (Lei Federal nº 
10.028/2000) estabelece as sanções pessoais, 
entendidas como aquelas que atingem o próprio 
gestor para as seguintes infrações:  

 deixar de divulgar ou de enviar ao Poder 
Legislativo e ao Tribunal de Contas o RGF, nos 
prazos e condições estabelecidos em lei;  

 propor lei de diretrizes orçamentárias anual que 
não contenha as metas fiscais na forma da lei;  

 deixar de expedir ato determinando limitação 
de empenho e movimentação financeira, nos 
casos e condições estabelecidos em lei;  

 deixar de ordenar ou de promover, na forma e 
nos prazos de lei, a execução de medida para a 
redução do montante da despesa total com 
pessoal que houver excedido o limite máximo 
permitido por poder;  

 multa de trinta por cento dos vencimentos 
anuais do agente que lhe der causa, sendo o 
pagamento da multa de sua responsabilidade 
pessoal.  
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 Quanto à legislação estadual, o(a) prefeito(a) e seus auxiliares 

diretos devem conhecer, entre outras leis, a Constituição e a 

legislação tributária do Estado, notadamente os critérios de 

repartição dos impostos estaduais, como o Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e o Imposto sobre 

a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. Compreender a 

organização judiciária do Estado também é útil, pois as ações 

judiciais envolvendo o município são comuns.  

Recomenda-se, ainda, que procure se informar sobre a 

orientação do Tribunal de Contas do Estado em relação à 

prestação de contas, realização de licitações e contratos, 

aplicação da LRF, aposentadoria de pessoal e outros assuntos 

sob sua fiscalização.  

A legislação federal e estadual sofre alterações constantes, por 

isso deve-se estar atento à edição de novas normas, com 

incidência nos municípios, que venham a ser expedidas.  
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• O grande número de leis aplicáveis, pela sua extensão e 

complexidade, pode trazer dificuldades à Administração 

Municipal. Ao longo do exercício do mandato, é necessário 

cuidado para que não se cometam ilegalidades ou ilegitimidades 

que venham a trazer danos para os munícipes, para o município 

e para suas autoridades.  

 

• LEI DA TRANSPARÊNCIA (LEI N° 131/2009): A Lei 

Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, alterou a 

redação da Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere à 

transparência da gestão fiscal, inovando ao determinar a 

disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas 

sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Conforme 

determinado pela LC 131, todos os entes deverão divulgar:   
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  quanto à despesa: todos os atos praticados pelas 

unidades gestoras no decorrer da execução da 

despesa, no momento de sua realização, com a 

disponibilização mínima dos dados referentes ao 

número do correspondente processo, ao bem fornecido 

ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica 

beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao 

procedimento licitatório realizado;  

 quanto à receita: o lançamento e o recebimento de 

toda a receita das unidades gestoras, inclusive 

referente a recursos extraordinários.  
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• Conforme definido pela LC 131, todos os entes possuem obrigação 

em liberar ao pleno conhecimento e acompanhamento da 

sociedade, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a 

execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de 

acesso público. Essas informações precisam estar disponíveis na 

rede mundial de computadores, não necessariamente em um 

Portal da Transparência, contudo, considerando as boas práticas, 

é desejável concentrar as informações em um só local.  

• E o que ocorre enquanto o seu município não legislar? A Lei 

de Acesso vale para todos os entes federativos e a maior parte dos 

seus dispositivos são autoaplicáveis, ou seja, não dependem de 

regulamentação. Contudo, a ausência de norma local dificulta o 

cumprimento da LAI pela Administração Pública, bem como cria 

uma grande dificuldade do exercício do direito de acesso pelo 

cidadão, que terá que recorrer ao Ministério Público ou ao 

Tribunal de Contas para garantir o seu direito. 
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• LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LEI 12.527/2011): A Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011, representa uma mudança 

de paradigma em matéria de transparência pública, pois 

estabelece que o acesso é a regra e, o sigilo, a exceção. Qualquer 

cidadão poderá solicitar acesso às informações públicas, ou seja, 

àquelas não classificadas como sigilosas, conforme procedimento 

que observará as regras, prazos, instrumentos de controle e 

recursos previstos. Esta lei efetiva o direito previsto na 

Constituição de que todos têm a prerrogativa de receber dos 

órgãos públicos, além de informações do seu interesse pessoal, 

também aquelas de interesse coletivo. Isso significa que a 

Administração cumpre seu papel quando divulga suas ações e 

serviços, mas também deve estar preparada para receber 

demandas específicas. Responder a uma solicitação de acesso à 

informação pública requer metodologia: é necessário processar o 

pedido e garantir ao requerente a entrega do dado.  
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A nova legislação prevê que o acesso deve ocorrer tanto se 

a pessoa optar por pesquisar na internet, quanto se for 

pessoalmente ao local. Na internet, as páginas terão que 

ser atualizadas e conter ferramentas que permitam 

pesquisa de forma objetiva, clara e com linguagem de fácil 

compreensão. Os órgãos devem criar, ainda, um Serviço de 

Informação ao Cidadão para informar sobre a tramitação 

de documentos e receber requerimentos.  

 

 VOCÊ SABIA? Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes 
ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet, mantida a 
obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à 
execução orçamentária e financeira.(Lei 12.527, de 2011, art. 8º, §4º)  
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           Transparência ativa 
• A Lei de Acesso à Informação estabelece que órgãos e entidades 

públicas devem divulgar, independentemente de solicitações, 

informações de interesse geral ou coletivo, salvo aquelas cuja 

confidencialidade esteja prevista no texto legal. Isto deverá ser 

feito através de todos os meios disponíveis e obrigatoriamente em 

sítios da internet. Entre as informações a serem disponibilizadas, 

deverão constar, no mínimo: 

• • registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones 
das unidades e horários de atendimento ao público;  

• • registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;  

• • registros das despesas;  

• • informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os 
respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 

• • dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras;  

• • respostas a perguntas mais frequentes da sociedade 
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• LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS (LEI N° 8.666/93): A Lei n° 

8.666/93 estabelece 5 modalidades de licitação: a 

concorrência, a tomada de preços, o convite, o 

concurso e o leilão, todas com características 

próprias, destinadas a determinados tipos de 

contratação.  

• A Lei n° 10.520/2002 instituiu uma nova 

modalidade de licitação, o pregão, destinado à 

aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que 

seja o valor da contratação, em que a disputa pelo 

fornecimento é feita por meio de propostas e 

lances, em sessão pública.  
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• PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL: O processo de planejamento 

e orçamento é composto por três instrumentos legais: Plano 

Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 

Orçamentária Anual (LOA). A eles podem e devem ser somados 

outros planos, como: planos diretores, planos nacionais, estaduais 

e municipais de educação, saúde, assistência social e outros.  

• PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: INSTRUMENTO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL: O Planejamento 

Estratégico deve ser o principal instrumento de gestão, pois 

determina e revela o propósito institucional em termos de valores, 

missão, objetivos, estratégias, metas e ações com foco em 

resultados para atender às necessidades e aspirações da sociedade. 

Na Administração Pública é preciso priorizar e hierarquizar, por 

meio de visão estratégica, as principais necessidades da população, 

transformando-as em metas (objetivos quantificados, com prazo 

certo).   

•   
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• PLANO PLURIANUAL (PPA): O Plano Plurianual é o instrumento que 

permite elaborar o planejamento de médio prazo, propositadamente 

abrangendo mais de uma gestão, tendo vigência de 4 (quatro) anos. O 

PPA é a lei que estabelece as diretrizes, os objetivos e metas da 

Administração Pública. Deve contemplar os três últimos exercícios de 

mandato e o primeiro do mandato seguinte para favorecer a 

continuidade programática entre as administrações. No que diz 

respeito às metas, deverão apresentar, além da descrição, a 

quantidade e o valor que se pretende executar em cada exercício.  

 

• LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)  

• A LDO seleciona, dentre os programas incluídos no PPA, quais os que 

terão prioridade na execução do orçamento. É a lei que tem por 

finalidade orientar a elaboração do Orçamento Anual, compreendendo 

parte das metas e prioridades constantes do PPA. Integrará o projeto 

de lei de diretrizes orçamentárias o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo 

de Riscos Fiscais.  
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• Caso a LDO vigente não contenha os anexos exigidos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, recomenda-se ao novo gestor que, tão logo 

assuma o cargo, envide esforços junto à Câmara Municipal para que 

aprove projeto de lei de sua iniciativa para alteração da LDO.  

 

• LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA): A LOA é a lei que estima a receita 

e autoriza a despesa. Merece atenção especial do(a) prefeito(a) que irá 

assumir, haja vista que a execução de seu plano de governo deverá 

estar em consonância com essa lei.  

• Deve estar em sintonia com o previsto na LDO, bem como atender aos 

requisitos constitucionais de aplicação de recursos de impostos em 

manutenção e desenvolvimento do ensino e em ações e serviços de 

saúde. Assim, é importante que o novo gestor realize com sua equipe 

uma revisão geral para identificar possíveis lacunas, bem como para 

adequá-la às prováveis alterações na estrutura administrativa da 

Prefeitura. 
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• Caso a LOA vigente não esteja em consonância com a LDO e a 

Constituição, ou necessite de alterações nas suas unidades 

orçamentárias, recomenda-se ao novo gestor que promova esforços 

junto à Câmara Municipal para que aprove projeto de lei de sua 

iniciativa com alteração da LOA de modo a suprir lacunas existentes, 

o que proporcionará melhores condições de atender às exigências 

constitucionais e legais durante a execução orçamentária.  

 

• Caso seja verificado pelo novo gestor que não foram incluídas na LOA 

do município dotações específicas para determinadas despesas a 

serem realizadas ou que a dotação existente é insuficiente, 

recomenda-se o envio de projetos de lei prevendo abertura de créditos 

especiais ou suplementares, respectivamente.   
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• GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E TRIBUTÁRIA 
DO MUNICÍPIO  - FONTES DE RECEITA (RECEITA PÚBLICA)  

• O município detém várias fontes de receita. Deve-se examinar a 
legislação tributária municipal para verificar se atende à melhor técnica 
e permite arrecadar os tributos de modo a aliar justiça fiscal e eficiência, 
se contém entraves burocráticos ao desenvolvimento das atividades 
econômicas e se incentiva a formalização dos contribuintes.  

 

 

 

É útil que se faça comparação entre o que o município está arrecadando e 
o que outros municípios do mesmo porte têm obtido de receita, por 

fonte. O conhecimento sobre a arrecadação de outros municípios 
também pode ser útil na identificação de fontes alternativas ou de 

arranjos inovadores.  
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o tributos de competência municipal definidos na 

Constituição Federal:  

 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, 

Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre 

Transmissão de Bens Imóveis – ITBI;  

 taxas pelo exercício do poder de polícia e taxas pela 

prestação de serviços;  

 contribuição de melhoria, contribuição para custeio da 

iluminação pública e contribuição previdenciária (se for o 

caso);  
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• atividades econômicas, tais como agropecuária, indústria e 

serviços, exercidas diretamente ou por meio de concessões e 

permissões ou parcerias público-privadas;  

• • fruição (uso, cessão) do patrimônio municipal – aluguéis, 

arrendamentos, participações societárias e aplicações financeiras;  

• • operações de crédito (sem esquecer que essa receita exige 

desembolso posterior para sua liquidação junto ao operador);  

• • participação no produto da arrecadação federal e estadual 

(Fundo de Participação dos Municípios – FPM, Imposto Territorial 

Rural – ITR, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – 

ICMS, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA, Imposto de Renda Retido na Fonte de pessoas físicas e 

jurídicas - IRRF);  
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• • compensação financeira (royalties) pela exploração de 

petróleo ou gás natural, de recursos hídricos e de outros 

recursos minerais em seu território, de plataforma 

continental, de mar territorial ou zona exclusiva;  

• • transferências voluntárias da União e do Estado por meio 

de convênios e contratos de repasse;  

• • transferências fundo a fundo nas áreas de saúde e 

assistência social;  

• • relações com terceiros (públicos ou privados) por meio de 

convênios, termos de parceria e outros instrumentos.  
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• EXECUÇÃO FINANCEIRA 

• Para dar início à execução financeira, devem ser tomadas 

as seguintes providências:  

• • enviar a assinatura do(a) prefeito(a) aos bancos em que o 

município mantém movimentação;  

• • analisar a programação financeira e o cronograma de 

desembolso para o exercício que se inicia e promover os 

ajustes que julgar necessários, nos limites da autorização 

legislativa;  

• • verificar se houve despesas sem empenho no exercício 

anterior e regularizar a situação;  
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• • verificar a existência de precatórios e agendar os 

respectivos pagamentos nos termos determinados em lei;  

• • providenciar o levantamento da dívida ativa, tributária e 

não tributária para efetivar sua cobrança;  

• • verificar se a receita prevista para o primeiro bimestre 

está compatível com as metas de resultado primário, ou 

seja, a capacidade de pagar, e nominal, isto é, a 

capacidade de assumir compromissos a longo prazo;  

• • verificar se os gastos com pessoal e a dívida pública 

estão nos limites previstos na Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LRF.  

 



Fones: (86) 3226-5226 / 98861-8581  E-mail: mcts@marcoscardoso.adv.br  Site: www.marcoscardoso.adv.br    
Endereço: Rua. Sen. Cândido Ferraz,1250 – Jóquei  Clube – Edifício The Office – Sala 702 – Teresina - pi  

 

•                         
SR. PREFEITO, NÃO SE ESQUEÇA!

 
Após a posse, caberá ao(a) Prefeito(a) 
enviar a prestação de contas do último 
exercício do mandato de seu antecessor 
aos órgãos competentes. Além dessa 
documentação, o Chefe do Executivo deve 
elaborar e encaminhar ao Tribunal de 
Contas os seguintes relatórios:  
● relatório resumido da execução 
orçamentária, o qual deverá ser publicado 
até trinta dias após o encerramento de 
cada bimestre;  
●relatório de gestão fiscal, o qual deverá 
ser publicado até trinta dias após o 
encerramento de cada quadrimestre.  
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• REGISTROS E DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS: Baseado nesses registros é que 

são geradas as informações sobre a situação financeira, orçamentária e 

patrimonial do município. Por isso, o Gestor(a) deve ter um cuidado especial com a 

montagem da equipe que ficará à frente da Contabilidade do município, 

escolhendo profissionais capacitados (preferencialmente do quadro efetivo do 

município) e comprometidos, que estejam sempre se atualizando (capacitação 

continuada).  

 

• LICITAÇÕES E CONTRATOS VIGENTES: A Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, regulamenta o inciso XXI do art. 37 da CF, estabelecendo normas gerais 

sobre licitações e contratos administrativos no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

• O novo gestor deve nomear para as comissões de licitação servidores que tenham 

suficientes conhecimentos sobre a lei de licitações, buscando mante-los sempre 

atualizados através de capacitações técnicas e deve designar equipe para analisar 

os contratos celebrados entre a prefeitura e terceiros (fornecedores de bens e de 

serviços) para verificar se os preços estão de acordo com a média do mercado, se 

os bens estão sendo entregues, se os serviços estão em conformidade com o que 

foi previsto no contrato e se a qualidade é boa.  
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• GESTÃO DO PATRIMÔNIO:  O patrimônio municipal compõe-se de bens 

móveis e imóveis. O seu inventário é exigência da Lei nº 4.320/64 e deve ser 

feito pelo menos uma vez por ano, visando o controle e o correto registro na 

contabilidade local.  

•   

 Vale lembrar que o meio ambiente 
é também considerado patrimônio 
do município. Assim, é preciso 
verificar se existem questões 
envolvendo danos ao meio 
ambiente e tomar providências 
relativas à sua manutenção. 
Destaca-se que este tema é de 
competência comum da União, do 
Estado e do Município.  
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• GESTÃO TRIBUTÁRIA: O Código Tributário Municipal – CTM é o 

instrumento pelo qual a população, por meio dos seus representantes legais 

– agentes políticos integrantes dos poderes Legislativo e Executivo –explicita 

a natureza e o montante de recursos de origem tributária que cada 

munícipe irá desembolsar para, juntamente com as demais fontes de 

receita, financiar a ação do governo local.  

• É importante verificar se o CTM encontra-se de acordo com as normas 

constitucionais e legais e se a administração tributária está organizada de 

modo a cumprir suas atribuições e alcançar os objetivos que fundamentam 

a arrecadação.  
 

• AÇÕES JUDICIAIS A FAVOR E CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  

• O novo gestor deve buscar conhecer as ações que tramitam na justiça 

(trabalhista e comum - estadual e federal) favoráveis (possíveis créditos) ou 

desfavoráveis (possíveis passivos) à fazenda municipal de modo a ter 

condições de realizar uma boa gestão financeira. O inventário dessas ações 

deve ser mantido permanentemente pela Procuradoria Geral do município 

sempre com o objetivo de verificar o impacto dessa situação sobre o 

patrimônio do município.  



Fones: (86) 3226-5226 / 98861-8581  E-mail: mcts@marcoscardoso.adv.br  Site: www.marcoscardoso.adv.br    
Endereço: Rua. Sen. Cândido Ferraz,1250 – Jóquei  Clube – Edifício The Office – Sala 702 – Teresina - pi  

 

 

• GESTÃO DE PESSOAS : O(A) Prefeito(a) deve buscar conhecer o quantitativo, a 

distribuição entre os diversos setores, o perfil de competências e o padrão de 

remuneração dos servidores. Poderá se informar também a respeito da existência, na 

Prefeitura, de programa de treinamento, capacitação e desenvolvimento de servidores 

em todos os níveis hierárquicos. O programa poderá ser objeto de avaliação e 

aprimoramento ou, se não existir, deve ser iniciada a sua concepção para o início do 

novo mandato.  

 

 

OBJETIVOS DO 
PROGRAMA DE 

GESTÃO DE 
PESSOAS  

 
●Criar e desenvolver hábitos, 
valores e comportamentos 
adequados ao exercício da 
função pública;  
●Capacitar o servidor para o 
desempenho de suas 
atribuições;  
●Estimular o desenvolvimento 
funcional;  
●Integrar o servidor às 
finalidades da Administração 
como um todo.  
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• ATOS DE PESSOAL  

• A admissão de pessoal pela Administração Pública tem 

como regra a aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, sendo ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração (artigo 37, inciso II, da 

Constituição Federal). Outra exceção ao princípio 

constitucional da exigência de concurso público é a 

contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, a 

qual deve ser regulada por lei, em cada ente federativo 

(artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal).  
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• É necessária no processo de admissão de servidor efetivo 

ou empregado público a satisfação de certos pressupostos, 

sob pena de nulidade dos respectivos atos, quais sejam:  

• ● comprovada necessidade de aumento do quadro de 

pessoal;  

• ● criação de cargo ou emprego através de lei;  

• ● autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e previsão 

na Lei Orçamentária Anual;  

• ● obediência à vedação da Lei Eleitoral (Lei n° 9.504/97);  

• ● observância das vedações e dos limites impostos pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal para despesas com pessoal;  

• ● regularidade do processo seletivo.  
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• Concurso Público – São necessárias as seguintes 

medidas preliminares para que o novo gestor possa 

realizar concurso público:  

• ● que o cargo ou emprego a ser preenchido tenha sido 

criado por lei e, evidentemente, esteja vago, pelo menos 

um, sob pena de nulidade do processo;  

• ● que seja feita a reserva de tantas vagas quantas forem 

os candidatos aprovados em concurso anterior e ainda 

não nomeados dentro do período de validade do 

respectivo certame;  

• ● que seja verificada a existência de cargos/empregos 

vagos, bem como a designação oficial da Comissão 

Organizadora do Concurso e da Banca Examinadora, 

nos casos de prova de títulos ou de prova prática.  
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• Contratação temporária – Cabe a cada município, através de 

lei, definir os casos de contratação temporária de pessoal, 

estabelecendo as hipóteses e situações que poderão ensejar 

sua realização, desde que atendidos os princípios da 

razoabilidade e da moralidade. De preferência e de acordo 

com as possibilidades, tais contratações devem ser 

precedidas de processo seletivo simplificado. São exigências 

para que se efetue a contratação de agente público sem a 

realização de concurso, sob pena de nulidade do ato:  

• ● contratação por tempo determinado;  

• ● necessidade temporária; e,  

• ● interesse público excepcional.  
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Aposentadoria - É o direito à inativação remunerada atribuído aos 

servidores que venham a se enquadrar em qualquer uma das seguintes 

situações: 

•● de forma cumulativa, reúnam os requisitos de tempo de contribuição, 

idade, tempo no cargo, tempo no serviço público e, quando couber, tempo 

na carreira e ingresso no serviço público até determinada data;  

•●atinjam a idade limite de permanência no serviço público;  

•● tornem-se incapacitados para o exercício das respectivas funções.  

 

Recomenda-se ao novo gestor 
identificar se houve contratações 

temporárias por excepcional 
interesse público ou se há 

concurso em vigor e solicitar ao 
TCE-PI análise relativa ao 

atendimento aos preceitos legais.  
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• - Caso o servidor complete a idade limite de permanência no 

serviço público deve ser imediatamente dispensado de comparecer 

ao serviço enquanto é providenciada a formalização de sua 

aposentadoria. Salienta-se, ainda, que o ato concessivo deve 

retroagir seus efeitos para a data em que o servidor completou esta 

idade.  
 

• PARTICIPAÇÃO SOCIAL  

• O sistema de representação política em que os governantes e os 

legisladores, em todas as esferas, são escolhidos é forma de participação 

indireta da sociedade. Como forma complementar dessa representação, 

hoje é comum a participação direta. O(A) Prefeito(a) eleito(a) encontrará 

diversos espaços e canais de participação no município (conselhos, 

fóruns, orçamento participativo, conferências, comissões etc.). Algumas 

dessas formas estão previstas em lei e outras são decorrentes da 

dinâmica da relação que se estabelece, no âmbito do município, entre a 

sociedade e o governo local. 
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Obrigado! 

Contatos: 

tiago@marcoscardoso.adv.br 

(86)98861-8582 – OI 

(86)99943-9756 - TIM 

(86)99500-0095 - CLARO 

Marcos Cardoso & Tiago Sá Advogados 

Associados   

Rua  Sen. Cândido Ferraz, 1250, Ed. The Office 

Tower, Sala 702, Bairro Jóquei Clube, Teresina-

PI 
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