
 
 

Fechamento das Contas 2017 
 

 O ano de 2017 encerra mais um exercício para a gestão municipal, apresentando a aplicação dos 

dispositivos contidos na Lei Complementar 101/00, que entrou em vigor em maio de 2000. A gestão do 

Administrador Público, embora não seja o último ano do mandato, deve ser executada com as cautelas 

e exigências necessárias impostas pela norma, já que a Lei de Responsabilidade Fiscal será o parâmetro 

dos órgãos de fiscalização, em especial o artigo 42, caput, assim redigido e aplicado no exercício de 

2020:  

 

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos 

dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa 

ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no 

exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este 

efeito.  

 

 Trata-se de norma de restrição, na medida em que não permite “contrair obrigação” nos dois 

últimos quadrimestres do ano de 2020, sem que existam, em 31 de dezembro, no momento em que 

forem apuradas as disponibilidades de caixa (confira-se o artigo 55, III, “a” da Lei de Responsabilidade 

Fiscal), recursos financeiros suficientes para liquidar as obrigações contraídas, seja em relação às 

parcelas vencidas e não pagas no exercício de 2020, seja em relação às parcelas vincendas a partir de 

janeiro de 2021.  

 

 A abordagem tratada neste documento prevê as atitudes e ações que o gestor deve adotar em 

2017 ainda, mas mirando o foco no último ano de mandato, para não incorrer em penalidades 

administrativas quanto à gestão fiscal, bem assim cometer crimes contra a administração, ao infracionar 

a LRF ou ato de improbidade administrativa, tudo decorrente do mesmo fato. 

  

 No fechamento das contas dos gestores, importante verificar as seguintes situações: 

  

1. Cancelar TODOS os empenhos processados e não liquidados. Os Municípios tem 

mantido os empenhos que são processados e não são liquidados ao final do exercício. Com a medida de 

cancelamento, aqueles serviços que não foram realizados, obras não concluídas ou produtos não 

entregues, poderão ter seus empenhos cancelados, reduzindo sensivelmente o montante de incisão em 

restos a pagar; 

  

2. Se houver obras em andamento cuja execução seja em etapas, cancelar a parte do 

empenho que não foi liquidada ainda, pagando somente a parcela da obra efetivamente concluída. O 

restante deverá ser empenhado no próximo exercício e pago conforme a liquidação do mesmo; 

  

3. Restos a receber da União e do Governo do Estado devem ser considerados como 

disponibilidade financeira eis que o atraso nos repasses, não pode prejudicar o ente municipal; 

 

 



 
 

4. Considerar também, com algum tipo de registro no empenho, os valores do recurso 

livre que são utilizados para pagamento de empenhos do recurso vinculado, deixando um déficit na 

disponibilidade de caixa do Município para atender compromissos que devem ser saldados pela União 

e pelo Estado. 

    

RESTOS A PAGAR/RECEBER 

 

 Inobstante os entendimentos previamente estabelecidos com os órgãos de fiscalização, 

importante o Município e o Gestor buscarem alternativas para prevenirem-se das imposições de 

penalidades administrativas, cíveis e criminais, em grande parte das vezes por culpa de terceiros. 

 

 No caso em exame, há duas formas mais frequentes de haver restos a pagar ao final do exercício, 

atingindo o art, 42 da LC 101/00: a) queda na arrecadação, sem o consequente contingenciamento das 

despesas e b) ausência de repasses voluntários de programas e convênios firmados com a União ou 

Estado, bem como outros repasses constitucionais. 

 

 No caso da queda da receita, deverá o administrador acompanhar a involução da 

arrecadação ao longo do exercício, a fim de que possa determinar o eventual contingenciamento das 

despesas, ou o corte nas dotações existentes, no percentual da redução do numerário que entraria nos 

cofres. Neste caso, trata-se de matéria de exclusiva competência e responsabilidade do Prefeito, pois 

deve haver controle sobre as receitas e despesas. 

 

 Em caso de redução na projeção das receitas, não pode o gestor manter a utilização plena das 

dotações, o que poderá levar o Município a um equilíbrio orçamentário, mas ao desequilíbrio financeiro, 

gerando assim, restos a pagar. 

 

 Na situação dos chamados restos a receber, a questão é igualmente grave, mas com ações que 

resguardarão o Gestor local. Atualmente, a União, mas especialmente o Governo Estadual, não tem 

cumprido com as obrigações dos repasses originados de programas e convênios firmados entre Estado 

e Município. Assim, para que os programas e serviços públicos não sofram paralisações nas 

comunidades, os Administradores tem usado os recursos livres do orçamento próprio para, literalmente, 

tapar os buracos do Estado. 

 

 No momento em que há esta migração de recursos para ações que deveriam ser cobertas com 

recursos de outros entes, os empenhos gerados pelo Município poderão ficar sem cobertura de caixa ao 

final do exercício, sujeitando o gestor às penas de até quatro anos de reclusão. Para evitar este fato, 

deverá o Município contabilizar em separado os valores que destina à cobertura de programas federais 

e estaduais, visando justificar as razões da existência de restos a pagar, sem disponibilidade financeira. 

 

 Poderá ocorrer a denúncia contra o gestor, iniciando-se um processo criminal ou eventual ação 

por improbidade administrativa, mas será igualmente difícil o Prefeito ser condenado se agir de forma 

preventiva. 

 

 

 

 

    



 
 

 Agentes Políticos – Férias e 13º Subsídio 

        

 No entendimento do Tribunal de Contas do Estado, que serve de fonte para as ações promovidas 

pelo Ministério Público, o pagamento do 13º subsídio a partir de recente decisão pode ser efetuado 

independente de lei municipal. Finalmente se entendeu que a previsão constitucional é o suficiente. 

 

 Em decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que teve trânsito em julgado, contida 

no processo 70024880221, da Primeira Câmara Cível, foi considerado plenamente regular o pagamento 

do 13º subsídio e das férias, acrescidas por um terço, por conter autorização constitucional. A ementa 

da apelação cível assim prevê: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. PREFEITO MUNICIPAL. 13º SUBSÍDIO E FÉRIAS ANUAIS. 

FIM DE MANDATO. CONVERSÃO DAS FÉRIAS EM PECÚNIA. 

 

1. Constitucionalidade do 13º subsídio e das férias com 1/3 de acréscimo. 

1.1 – O fato de o art. 39, § 4º, da CF, que define o subsídio como parcela única, excluída 

toda outra espécie remuneratória, ordenar seja observado, ainda, o art. 37, XI, que 

define o teto remuneratório como remuneração mensal, nele incluindo as vantagens 

pessoais e as de qualquer outra natureza, leva à conclusão de que o veto a acréscimo ao 

subsídio se restringe às espécies remuneratórias recebidas mensalmente, isto é, em 

caráter ordinário e que tem como vertente direta a função ou o tempo de serviço, como 

são os adicionais, e o serviço ou o servidor, como são as gratificações. 

1.2 – Dessarte, não há, na atualidade, veto constitucional a que os agentes políticos, 

como servidores públicos lato sensu (CF, art. 39, § 3º), recebam férias, com o acréscimo 

de pelo menos 1/3, e o denominado 13º salário (rectius, subsídio). São direitos 

autônomos, é dizer, não têm como vertente direta o tempo de serviço ou a função, nem 

o serviço ou o servidor. 

1.3 – Considerando que tais direitos se acham garantidos pela Carta Magna, em 

normas autoaplicáveis, assim como os relativos à aposentadoria e à pensão, 

independem de lei específica. 

 

2. Conversão das férias em pecúnia. 

Admite-se a conversão das férias em pecúnia, mesmo sem previsão legal, apenas 

quando o gozo é materialmente impossível, como acontece quando o período aquisitivo 

coincide com o do último ano do mandato do Prefeito Municipal. Não se admite a 

conversão relativamente a períodos em que não há tal coincidência e não há prova de 

que, por algum motivo extraordinário, não foi possível gozá-las, presumindo-se não tê-

las usufruído por opção pessoal. 
 

 Como a decisão transitou em julgado, consolidou-se tal posição, inclusive junto ao STJ, em 

Brasília. Portanto, havendo ou não lei municipal que autoriza o pagamento do 13º subsídio, o mesmo 

poderá ser pago. 

 

 

 

 



 
 

 Férias 

 

 Quanto ao pagamento de férias, o gestor poderá receber regularmente o 1/3 previsto na CF/88, 

quando gozar o descanso constitucional. Também já há entendimento no TCE/RS de que elas podem 

ser indenizadas em dinheiro, quando o Prefeito estiver exercendo seu último ano de mandato. Isso vale 

para os administradores que encerram o mandato e não alcançam a reeleição, pois neste caso, haverá 

continuidade na relação com a fonte pagadora. 

 

 Desta forma, o Prefeito poderá receber as férias indenizadas em pecúnia, com o valor adicional 

de 1/3, pois é um direito constitucional. 

 

 Em resumo, ao final de cada exercício, o Administrador receberá o pagamento do subsídio 

regular do mês, acrescido da gratificação natalina, independente de lei, bem como da indenização do 

1/3 mês de férias gozadas.  

 

 Secretários Municipais 

 

 Muito embora os Secretários Municipais sejam considerados agentes políticos, inexiste vedação 

para o pagamento da gratificação natalina, porquanto todos os Secretários possuem vinculação com o 

ente municipal, através da ocupação de cargo ou função pública, seja através dos chamados CCs ou 

da designação de FGs. 

 

 Os cargos de Secretários Municipais são criados por lei, têm denominação própria, atribuições 

estabelecidas na norma e estipêndio correspondente. Se por um lado são designados por questões de 

natureza política, em vista do caráter de confiança, por outro exercem uma atividade político-

administrativa, de execução de tarefas e das ações de governo, bem como são responsáveis no seu 

âmbito de ação pela execução do orçamento local. 

 

 Da mesma forma, não se pode olvidar da previsão do art. 40, § 13, da Constituição Federal que 

impõe a contribuição previdenciária do Regime Geral aos detentores exclusivamente de cargos em 

comissão, como é justamente o caso dos Secretários Municipais.  

   

O texto constitucional, portanto, elevou o ocupante de cargo em comissão à condição de Servidor 

Público. Assim, fica caracterizado o vínculo entre o Município e o Secretário, autorizando o pagamento 

da gratificação natalina, bem como os demais direitos trabalhistas previstos no estatuto dos servidores. 

 

 

CDP – Consultoria em Direito Público 

 

 

 

     

 


