
PROJETO DE LEI25712016

Apresentado no último dia 22 de março sob regime de urgência constitucional na Câmara

dos Deputados, o Projeto de ki Complementar n" 25712016 se configura como um sério

ataeue,aos trabalhadores,,Bâtizado de pacote anti-serviço público, o texto vincula,,o

crescimento das despesas de pessoal (das três esferas) ao crescimento do Produto Interno

Bruto (PIB). Sob o argumento de controlaros gastos, o governo poderá suspender o aumento

real do salário mínimo e reduzir o quadro de pessoal do funcionalismo público por meio de

progÍamas de demissões voluntárias. Quem decidirá o quanto poderá ser gasto pelo govemo

será o Congresso.

O ataque passo a passo (Extraído de Nota da Secretaria Executiva da CSP-Canlutas)

. Primeira fase - A primeira restringe a ampliação do quadro de pessoal, do

reajuste real de salários do funcionalismo, além de cortes de gastos

discricionários, administrativos e com cargos de conÍiança.

. Segunda fase - A segunda medida é a proibição de aumentos nominais de

salários de servidores e concessão de novos subsídios e desonerações; também

seriam adotados mais cortes de gastos discricionários, administrativos e dos

cargos comissionados.

. Terceira fase - Suspende-se reajustes reais do salário mínimo, beneficios de

servidores são cortados em até 30oÁ e implantado programa de desügamento

voluntário ou licença temporária no funcionalismo federal.

A PLP 25712016 do Poder Executivo estabelece o Plano de Auxílio aos Estados é ao

Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal; altera a Iri no 9.496, de 1 1 de

setembro de 1997, a Medida Provisória n'2.192-70, de 24 de agosto de 2001, a Lei

Complementar no 148, de 25 de novembro de 2014, e a ki Complementar no 101, de 4 de

maio de 2000. Segue abaixo um quadro sintético com alguns dos principais pontos do PLP

25712016:



Arts. lo, 3o, 5o e 6o do

PLP

o Prazo para pagamento das díüdas refinanciadas: até 240 meses

(caput do art. l\

o Prazo parâ pagamentos de novas dívidas: até 360 meses (§2o do art.

1')

o Prazo para assinatura do termo aditivo: 360 dias, a contar da data de

publicação da Lei Complementar (§7" do art. 1')

o Prazo de duração do contingenciamento dos gastos dos estados: 24

meses a contar da data de assinatura do termo aditivo (captt do art. 3")

o Prazo para apresentação e sanção das Leis de Responsabilidades

Fiscais Estaduais e de Contingenciamento de gastos: 180 dias a contm da

assinatura do termo aditivo (caput do art. 5")

o Prazo de redução de 40o/o no valor das prestações: 24 meses,

observado o limite máximo de redução de R$ 160 milhões por mês (caput do

Condições para

Renegociação das

Dívidas

(entre outros)

Art. 3" do PLP Art. 3o ......................

Reajuste do funcionalismo
I - Não conceder vantagem, aumento, reajustes ou adequação de remunerações a

qualquer título, ressalvadas as decorrentes de atos derivados de sentençajudicial

e a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal;

Contratação de servidores

IV - suspender admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, inclusive
por empresas estatais dependentes, por autarquias e p-or fundações instituídas e

mantidas pelo Poder Público, ressalvadas as reposições decorrentes de vacância,

aposentadoria ou àlecimento de servidores nas áreas de educação, saúde e

segurança, bem como as reposições de cargos de chefia e de direção que não

acarretem aumeüto de despesa, em qualquer caso sendo consideradas apenas as

vacâncias ocorridas a partk da data de assinatura do termo aditivo; e

Despesa com cargos de livre provimento
V - reduzir em l|Yo (dez por cento) a despesa mensal com caxgos de liwe

com a do mês de iunho dé 2014.

Diretrizes da Lei de

Responsabilidade

Fiscal Estadual

(entre outros)

AÍigo 4'do PLP Art. 4o ............

Previdência complementar
I - Instituição do regime de previdência complementar a que se referem os s§ 14,

I 5 e I 6 do art. 40 da Constituição, caso ainda não tenha publicada outra lei com
o mesmo efeito;

Monitoramento continuo das contas

II - Instituição de monitoramento fiscal contínuo das contas do ente, de modo a
propor medidas necessárias para a manutenção do equilíbrio fiscal;



IV - Elevação das alíquotas de contribuição previdenciárr'a dos servidores e
patronal ao regime próprio de previdência social para r4yo (quatorzepor cento)
e 28oÁ (vinte e oito por cento) respectivamente, podendo ser implementada
gradualmente em até 3 (três) anos, até atingir o montante necessário para saldaro déficit atuarial e equiparar as receitas das contribuiÇões e dos recursos
vinculados ao regime próprio à totalidade de suas despesas, incluindo as pagas
com recursos do Tesouro;

Reforma do regime jurídico dos servidores
v - Reforma do regime jurídico dos servidores ativos e inativos, civis e m,itares,
para limitar os beneficios, as progressões e as vantagens ao que é estabelecido
para os servidores da União; e

Limite máximo para acréscimo da despesa
vI - Definição de limite máximo para acréscimo cla despesa orçamentária não
financeira, deduzida dos investimentos e das inversôes Íinanceiras, ao montante
correspondente à 80% do crescimento nominar da receita corrente ríquida do
exercício anterior.

Parágrafo único. A
aplicável no caso

investimentos e das

Iíoui

exigência de que trata o inciso VI deste artigo só será
da despesa orçamentária não financeira, deduzida dos
inversôes Íinanceiras, ultrapassar 90% da receita corrente

Condição para obter da

Redução das Parcelas

da Dívida

(entre outros)

Art. 7'do PLP 4fi. 7' .....................
Despesa com cargos de livre provimento
I - Redução em 20oÁ (vinte por cento) da despesa mensal com cargos de livre
provimento, em comparação com a do mês dejunho de 2014;

Sanções ao não cumprimento das obrigações
§ 1" O não cumprimento da obrigação de que trata este artigo, no prazo de lg0
dias contados da data de assinatura do termo aditivo, impricará a revogação da
redução a que se refere o caput.

§ 2'Revogada a reduçâo, ficam afastados seus efeitos financeiros, devendo o
Estado ou Distrito Federa'r restr'tuir à união os valores reduzidos nas prestaçôes
subsequentes à proporção de I I 12 (um doze avos) por mês, aplicados os encargos
contratuais de adimplência. .

Inclusão da Defensoria

Pública na Lei de

Responsabilidade

Fiscal

Art. 14 do PLP que

altera os artigos 1o, 6o-

B, 20" e 54" da Lei de

Responsabilidade Fiscal

§3'.................
I -.................,
a) o Poder Executivo, o poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de
contas, o Poder Judiciário, o Ministério público e a Defensoria púbrica: e

........................ (NR)
Art' 6'-8. o saldo financeiro decorrente dos duodócimos repassados aos poderes
Legislativo e Judiciário, ao Tribunal de contas, ao Ministério público e à

ao final do exercício, deve ser devolvido ao caixa



único do Tesouro do ente federativo, ou seu valor será deduzido das primeiras
parcelas duodecimais do exercício seguinte.

Parágrafo único. É vedada a transferência de recursos financeiros oriundos de
repasses duodecimais a fundos. (NR)

tut.2tr
I -..................
c) 40,87% {qtarenta inteiros e oitenta e sete décimos por cento) para o Executivo,
destacando-se 3% (rês por cento) para as despesas com pessoal decorrentes do
que dispõon os incisos XIII e XIV do art. 2l da constituição e o art. 3l da
Emenda constitucional no 19, repartidos de forma proporcional à média das
despesas relativas a cada um destes dispositivos, eÍn percentual da receita
corrente líquida, veriÍicadas nos três exercícios financeiros imediatamente
anteriores ao da publicação desta Lei Complementar;

e) 0,03% (três centesimos por cento) para a Defensoria pública da União;
II -.................
c) 48,3%o (quarenta e oito inteiros e três décimos por cento) para o Executivo;

e) 0,7Yo (sete décimos por cento) para a Defensoria pública Estadual;

Art.54..

IV - chefe do Ministério Público e da Defensoria hiblica, da união e dos
Estados.

Cálculo para auferir a

Despesa com Pessoal

Art. 14 do PLP que

altera o artigo 18 da Lei

de Responsabilidade

Fiscal

Art. 18

§ lo Serão computados como "Outras Despesas de pessoal,, os valores:
Terceirizados

I - Dos contratos de terceirização de mâo-de-obra ou qualquer es@ie de
contratação de pessoal de forma direta ou indireta, inclusive por posto de
trabalho, que atue substituindo servidores e empregados públicos; e
Contratos com a sociedade civil
II - Repassados para organizações da sociedade civil, relativos à contratação de
mão-de-obra por tais entidades para a consecução de finalidades de int€resse
público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos em mútua
cooperação com o Poder Público.

Despesa com inativos e pensionistas

§ 3" será considerada despesa com pessoal, segregada por cada poder e órgão,
dos Poderes e dos órgãos referidos no art. 20 o total da despesa com inativos e
pensionistas dos Poderes ou dos órgãos, mesmo que seja financiada com recursos
do Tesouro, inclusive as despesas com inativos e pensionistas que compõem o

io de Previdência Social.



§ 4' Para a apuração da despesa total com pessoal, deverá ser observada a

remuneração bruta do servidor, nela incluídos os valores retidos para pagamento

de tributos.

Indenizações, auxílios e sentenças judiciais

§ 5' As despesas com indenizações e auxílios, com sentenças judiciais e com
requisições de pequeno valor serão computadas nas despesas com pessoal para
fins de aplicação dos limites de que tratam os arts. 19 e 20.

§ 6" A impossibilidade de contingenciamento ou de pagamento não autoriza
excluir qualquer item previsto no caput da apuração da despesa total com
pessoal.

§ 7" Para a apuração da despesa total com pessoal, deverão ser acrescidos os

valores pagos referentes às despesas de exercícios anteriores.

§ 8'Os valores de que katarn os §§ 4o, 5o, 6o e 7o serão apurados e acrescidos

de forma segregada por cada poder e órgão, dos poderes e dos órgãos referidos
no art. 20.

Corte de Gastos

quando exceder o

limite de 90oÀ com

Despesa de Pessoal

Art. 14 do PLP que

altera o artigo 22 da Lei
de Responsabilidade

Fiscal

AÍt.22

§ 1' Se a despesa total com pessoal exceder a 90% (noventa por cento) do limite,
são vedados ao Poder ou ao órgão referido no art. 20 que houver incorrido no
excesso: (NR)

Reajuste salarial

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;

Criação de cargos

II - Criação de cargo, emprego ou função;

Reestruturação

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

Provimento de novos cargos

IV - Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer
título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou de falecimento de
servidores das áreas de educação, saúde e segurança e as reposições de cargos

de cheÍia e de direção que não acarretem aumento de despesa; e

Contratação. de hora.extra 
.

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6. do
art. 57 d'a constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Suspensão do reajuste do funcionalismo

§ 2" A concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação deremuneração
derivada de determinação legal ou contratual ficará suspensa enquanto a despesa

total com pessoal se mantiver acima dos 90% (noventa por cento) do limite,
ressalvado o previsto no inciso X do art. 37 da Constituição.

O art. 73-E inserido pelo PLP excepcionaliza a aplicação do §2" do art.22
para os projetos de lei encaminhados até a data de publicação desta lei
{rt.73-8. A regra de que trata o § 2e do art.22 nào se aplica aos projetos de Lei
encaminhados até a data de publicação desta Lei Complementar.,, (NR)



-

único do Tesouro do ente federativo, ou seu valor será deduzido das primeiras

parcelas duodecimais do exercício seguinte.

Parágrafo único. É vedada a transferência de recursos financeiros oriundos de

repasses duodecimais a fundos. (NR)

Art.20'
I -..................
c) 40,87% (quarenta inteiros e oitenta e sete décimos por cento) para o Executivo,

destacando-se 3% (três por cento) para as despesas com pessoal decorrentes do

que dispõem os incisos XIII e XIV do art.21 da Constituição e o art. 3l da

Emenda Constitucional no 19, repartidos de forma proporcional à média das

despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da receita

corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente

anteriores ao da publicação desta Lei Complementar;

e) 0,03% (três centésimos por cento) para a Defensoria Pública da União;

II -.................
c) 48,3% (quarenta e oito inteiros e três décimos por cento) para o Executivo;

e) 0,7% (sete décimos por cento) para a Defensoria Pública Estadual;

tut. 54............

IV - Chefe do Ministério Público e da Defensoria Pública, da União e dos

Estados.

Cálculo para auferir a

Despesa com Pessoal

AÍt. 14 do PLP que

altera o artigo 18 da Lei

de Responsabilidade

Fiscal

Art. 18

§ lo Serão computados como "Outras Despesas de Pessoal" os valores:

Terceirizados

I - Dos contratos de terceirização de mão-de-obra ou qualquer espécie de

contratação de pessoal de forma direta ou indiret4 inclusive por posto de

trabalho, que atue substituindo servidores e empregados públicos; e

Contratos com a sociedade civil
II - Repassados para organizações da sociedade civil, relativos à contratação de

mão-de-obra por tais entidades para a consecução de finalidades de interesse

público e reciproco, mediante a execução de atividades ou de projetos em mútua

cooperação com o Poder Público.

Despesa com inativos e pensionistas

§ 3' Será considerada despesa com pessoal, segregada por cada poder e órgão,

dos Poderes e dos órgãos referidos no art. 20 o total da despesa com inativos e

pensionistas dos Poderes ou dos órgãos, mesmo que seja financiada com recursos

do Tesouro, inclusive as despesas com inativos e pensionistas que compõem o

io de Previdência Social.



§ 4' Para a apuração da despesa total com pessoal, deverá ser observada a

remuneração bruta do servidor, nela incluídos os valores retidos para pagamento

de tributos.

Indenizações, auxílios e sentenças judiciais

§ 5'As despesas com indenizações e auxílios, com sentenças judiciais e com

requisições de pequeno valor serão computadas nas despesas com pessoal para

fins de aplicação dos limites de que tratam os arts. l9 e 20.

§ 6' A impossibilidade de contingenciamento ou de pagamento não autoriza

excluir qualquer item previsto no caput da apuração da despesa total com

pessoal.

§ 7" Para a apuração da despesa total corn pessoal, deverão ser acrescidos os

valores pagos referentes às despesas de exercicios anteriores.

§ 8'Os valores de que tratarn os §§ 4o, 5o, 6o e 7o serão apurados e acrescidos

de forma segregada por cada poder e órgão, dos Poderes e dos órgãos ret-eridos

no art. 20.

Corte de Gastos

quando erceder o

limite de 90% com

Despesa de Pessoal

tut. 14 do PLP que

altera o artigo 22 daLei

de Responsabilidade

Fiscal

Art.22

§ 1' Se a despesa total com pessoal exceder a 90% (noventa por cento) do limite,

são veclados ao Poder ou ao órgão referido no aft. 20 que houver incorrido no

excesso: (NR)

Reajuste salarial

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 ar1. 37 da

Constituição;

Criação de cargos

II - Criação de cargo, emprego ou função;

Reestruturação

III - Alteração de estrutura de carreira que irnplique aumento de despesa;

Provimento de novos cargos

IV - Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer

título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou de falecimento de

servidores das áreas de educação, saúde e segurança e as reposições de cargos

de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa; e

Contrataçâo. de hora.extra

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6" do

aft. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Suspensão do reajuste do funcionalismo

§ 2o A concessào de vantagem, aumento, reajuste ou adequaçào de remuneração

derivada de determinação legal ou contratual ficará suspensa enquanto a despesa

total com pessoal se mantiver acima dos 90% (noventa por cento) do limite,

ressalvado o previsto no incíso X do art. 37 da Constituição.

O art. 73-E inserido pelo PLP excepcionaliza a aplicação do §2" do art. 22

pâra os projetos de lei encaminhados até a data de publicação desta lei

Art. 73-8. A regra de que trata o § 2e do arÍ. 22 não se aplica aos Projetos de Lei

encaminhados até a data de publicaçào desta Lei tar." (N



(. Art. l4 do PLP que

insere o artigo 24-Aà
Lei de Responsabilidade

Fiscal

Ãrt.24-4.
Primeiro estágio

Vedação a criação de cargos

I - Vedação da criação de cargos, empregos e funções ou alteração da estrutura

de carreiras, que impliquem aumento de despesa;

Suspensão de novas contratações

II - Suspensão da admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título,

ressalvadas a reposição decorrente de aposentadoria ou de falecimento de

seruidores, as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem

aumento de despesa e as contraçôes por tempo determinado para atender

necessidade temporária de excepcional interesse público;

Vedação de aumento do funcionalismo público acima do IPCA
III - Vedação de concessão de aumento de remuneração de servidores acima da

previsão de variação do Índice de Preços as Consumidor Amplo - IPCA para o

ano de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias ou outro índice que venha

a substituí-lo;

Despesa de custeio

IV - Correção da despesa de custeio, exceto despesa obrigatória, limitada ao

valor empenhado no ano anterior acrescido da previsão de variação do IPCA

para o ano de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias ou outro índice que

venha a substituí-lo;

Despesas sujeitas à limitação de empenho

V - Correção da despesa sujeita à limitação de empenho e movimentaçâo

financeira de que trata o aft. 9o restrita ao valor empenhado no ano anterior

acrescido da previsão de variação do IPCA para o ano de elaboração da Lei de

Diretrizes Orçarnentárias ou outro índice que venha a substituí-lo; e

Redução de cargos de livre provimento

VI - Redução em pelo menos dez por cento das despesas com cargos de liwe
provimento.

Segundo estágio

§ 1' Caso as restrições indicadas no caput não sejam suficientes para conduzir

as despesas ao limite, as seguintes medidas deverão ser adotadas para a

elaboração do Projeto de Lei Orçamentária;

Yedação de aumento nominal ao funcionalismo público

I - vedação de aumentos nominais de remuneração dos servidores públicos,

ressalvado o disposto no inciso X do art. 37 da Constituição;

Despesa de custeio

III - Limitação da despesa de custeio, exceto despesa obrigatória, ao valor

empenhado no ano anterior;

Redução de cargos de livre provimento

V - Redução adicional em pelo menos dez por cento das despesas com cargos de

livre orovimento.

houver possibilidade de

extrapolação do timite

de gastos com pessoal

(90%) na elaboração

do PLDO

O projeto vincula o

crescimento das

despesas das três

esferas de governo a

um percentual do PIB e

define limite do gasto,

com mecanismo

automático de ajuste da

despesa para fins de

cumprimento da meta

de superávit, em até

três estágios

sequenciais,

sucessivamente, de

acordo com a

magnitude do excesso

de gastos dos entes

envolvidos em

verifi cações trimestrais

ou quando da

elaboração do Projeto

de Lei de Diretrizes

Orçamentárias.



Terceiro estágio

§ 2' Caso as ações indicadas no caput e no § 1' não forem suficientes para

restringir as despesas ao limite, as seguintes medidas deverão ser adotadas para

a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária:

Vedação do reajuste do salário mínimo acima do INPC
I - vedação do reajuste do salário mínimo acima da previsão de variação do

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC para o ano de elaboração da

Lei de Diretrizes Orçamentárias ou outro índice que venha a substituí-lo;

Corte de parcelas indenizatórias dos servidores públicos

II - Redução em até 30oÁ dos gastos com servidores públicos decorentes de

parcelas indenizatórias e de vantagens de natureza transitória; e

Programa de Desligamento Voluntário
III - Implementação de programas de desligamento voluntário e de licença

incentivada de servidores e empregados, que representem redução de despesa.

Outras medidas

§ 3' As medidas adotadas na forma deste artigo poderão ser suspensas no

segundo semestre do ano quando a verificação a que se refere o art. 9o-A e a

elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual referente ao ano seguinte

indicarem que o gasto público primário total, descontado o efeito destas medidas,

permanecerá abaixo do limite no exercício fiscal corrente e no subsequente.

§ 4' O aumento da despesa decorrente da aplicação do § 3'deste artigo Íicará

condicionado à deliberação dos órgãos das áreas econômica e de planejamento,

nos temos do regulamento de cada ente federativo e Poder, no âmbito da

elaboração da Lei OrÇamentária Anual.

§ 5' Os reajustes de salários e benefícios a servidores que forem concedidos

estarão condicionados, integralmente ou eln suas parcelas, aos limites referidos

na alínea "g" do inciso I do art. 4'.

§ 6" Aumentos de remuneração dos servidores suspensos ou cancelados na forma

deste artigo não serão devidos em hipótese ou em tempo algum aos potenciais

beneficiários.

§ 7" Enquanto o limite a que se refere a alínea "g". inciso I. do ar1. 4o não for

atendido, Íicam suspensos os efeitos de novas alteraçôes na legislação tributária
que impliquem queda na arrecadação .e a implementaçào das propostas

legislativas que resu'ltem em aumento de despesas primárias.

§ 8" As restrições dispostas no inciso VI do caput deste artigo e no inciso V do

§ 1o serão aplicadas, quando necessário, uma única vez ao longo do período a
que se refere o Plano Plurianual.

§ 9'Poderá ser enviaclo ao Poder Legislativo o Projeto de Lei Orçamentária

Anual com o gasto público primário total fixado acima do lirnite a que se refere

a alínea "g", inciso I, do afi. 4o, desde que seja autorizada a extrapolação deste

limite na Lei de Diretrizes Orçamentárias e que sejam adotadas as medidas

indicadas no caput e nos §§ 1o e 2". (NR



\ \

Recolhimento de todas

as receitas em conta

única, independente de

vinculações dos seus

titulares

Art. 14 do PLP que

insere o artigo 43-A à

Lei de Responsabilidade

Fiscal

*Art. 43-4. Todas as receitas públicas serão arrecadadas e recolhidas a uma

conta única, na forma definida pelo ente federativo, que acolherá todas as

disponibilidades financeiras, independentemente das vinculações de recursos,

dos seus titulares ou beneÍiciários e dos agentes arrecadadores, compreendendo

os recursos de todos os Poderes, os órgãos referidos no art. 20, incluídas as

autarquias, as fundações públicas, as empresas estatais dependentes e os fundos,

excetuado o disposto no § le do art. 43.

§ le As disponibilidades financeiras serão registradas em subcontas,

resguardada a autonomia financeira de cada Poder ou órgão autônomo em sua

execução.

§ 2e As receitas decorrentes dos rendimentos financeiros dos recursos da conta

única constituirão fonte de recursos ordinários do ente federativo." (NR)

AÍt. 14doPLP que

altera o inciso II, do §lo,

do art. 59 da LEI DE

RESPONSABILIDADE
FISCAL

*Art. 59. ......

§ ln ..............

II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 85% (oitenta e cinco

por cento) do limite;

alertmão os Poderes

sobre o

comprometimento das

desoesas com oessoal

Aumento de despesa

com pessoal que

causem imPacto

negativo ao equilíbrio

atuarial do regime

póprio de previdência

social

Art. 14 do PLP que

insere parágrafo único

ao aú.69 da LEI DE

RESPONSABILIDADE
FISCAL

"Art.69.
Parágrafo único. É nulo de pleno direito qualquer ato legal ou administrativo de

aumento da despesa com pessoal que ocasione impacto negativo no equilíbrio

atuarial ou incremento real da insuficiência financeira do regime próprio de

previdârcia social, salvo se resomposto por aumento de alíquota de contribuição

ou revisão de regras de concessão de beneficios." §R)

Período de

enquadramento para os

limites de gasto de

pessoal

tut. 14 do PLP que

insere art. 73-D à Lei de

Responsabilidade Fiscal

*Arí.73-D. Os entes federativos que estiverem desenquadrados nos limites de

gasto de pessoal, referidos nos arts. 19 e20, na primeira apuração dos limites

após a publicação desta Lei Complementar, terão um período de transição de l0

(dez) anos para se enquadrarem, observada trajetória de redução do excedente, à

proporção de 1/10 (um décimo) a cada exercício financeiro da despesa com

pessoal sobre receita corrente líquida.

parágrafo único. Na hipótese de o ente federativo não cumprir a trajetória de

redução a que se refere o caput, aplicam-se as medidas previstas no art. 23 em

relacão ao excedente." fNR)


