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RECOMENDAÇÃO Nº 10 DE 25 DE MAIO 2020. 

 

Excelentíssimos Senhores 

Nilson Cardoso de Souza – Prefeito Municipal 

José Braz Brilhante – Presidente da Câmara Municipal de Mariluz 

José Aparecido Ferreira – Secretário Municipal de Saúde 

 

ASSUNTO: REAJUSTE NO VALOR DO VENCIMENTO PAGO AOS PROFISSIONAIS 

AGENTES DE SAÚDE. 

 

Ao Senhores, 

Cumprimentando-os, a esta Controladoria Geral, diante do encargo público de 

realizar o controle interno no Poder Executivo, apresenta as considerações seguintes, para ao 

final recomendar o que segue: 

 

CONSIDERANDO as competências atribuídas à Controladoria Geral do Município 

pela Lei Complementar nº 007, de 03 de dezembro de 2019 no art. 7º, abaixo transcrito: 

Art. 7º São atribuição dos Órgãos Controle Interno, contribuir para o 

aprimoramento da gestão pública, orientando os responsáveis quanto á 

arrecadação e aplicação dos recursos públicos com observância dos 

princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. 

 

CONSIDERANDO, o disposto no artigo 73, inciso VI e VII da Lei Eleitoral que 

trata a respeito de publicidade institucional, recomenda-se.  

 

Em análise a respeito do Projeto de Lei nº 003/2020 de autoria do Poder 

Executivo, que solicita autorização para realização de reajuste no piso salarial dos 

profissionais ocupantes do cargo de Agente Comunitário, visando atender o estabelecido na 

Lei nº 13.708 de 14 de Agosto de 2018 que fixa o teto salarial para essa categoria, essa 

Controladoria recomenda, ao Executivo e ao Legislativo municipal que se atenham ao índice 

de despesa de pessoal do munícipio no presente momento, que se encontra acima de 51,30% 

(limite prudencial) da receita corrente líquida, o que acarreta proibições de acordo com a Lei 
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aumentam a despesa com pessoal conforme pode ser visto no parágrafo citado a abaixo: 

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 

será realizada ao final de cada quadrimestre. 

        Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e 

cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que 

houver incorrido no excesso: 

        I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração 

a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação 

legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da 

Constituição; 

        II - criação de cargo, emprego ou função; 

        III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

        IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a 

qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou 

falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança; 

        V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 

6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes 

orçamentárias. 

No atual momento o município encontra-se com um percentual de gastos de pessoal 

em 52,19% e com esse reajuste caso seja concedido, poderá alcançar um valor de 52,24% 

conforme impacto financeiro que segue junto a essa recomendação. 

Essa Controladoria entende a necessidade do reajuste em virtude do disposto Lei nº 

13.708 de 14 de Agosto de 2018, que deve ser atendido na sua íntegra por todos os gestores, 

como também reconhece o mérito dos profissionais de saúde no seus direito de ter acesso ao 

teto salarial de sua categoria, porém diante do cenário onde as despesas com pessoal  estão 

acima do estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, acompanhado da forte queda nas 

receitas por conta do impacto econômico causado pela pandemia da patologia Coronavírus( 

Covid-19), esse Controlador recomenda que esse reajuste, caso seja autorizado, seja também 

acompanhando de medidas  e esforços da gestão que visem diminuir a despesa de pessoal em 

outras áreas, com vista ao  retorno dos índices de gastos com servidores aos limites 

estabelecidos em Lei, pois entende que em meio a tantas dificuldades financeiras e ao 

descumprimento da lei, qualquer reajuste na despesa com folha de pagamento pode provocar 

desequilíbrio fiscal no exercício. 
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possibilidade de redução nos gastos de pessoal, com a realização de medidas tais como: 

Diminuição no número de contratos por tempo determinado; Pagamento de dobras de 

jornadas; Horas extras, entre outras ações que possam contribuir para a diminuição dos 

valores gastos com folha de pagamento. 

 

 

 

 

Mariluz, 25 de Maio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adm. Júnior César de Oliveira 

Controlador Interno 
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