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Consultor aposentado lança livro sobre a Lei
de Responsabilidade Fiscal

As mudanças que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LI??) trouxe para as
administrações públicas causaram dúvidas não só nos governantes, mas
também nos servidores, principalmente nos das prefeituras mineiras. Para
esclarecer questões como essa, o servidor Genaro Assumpção, advogado e
consultor aposentado da Assembléia Legislativa, lança, neste mês, o livro "O
município na Constituição Federal e nas Leis ". A obra tem como público-alvo
prefeitos, vereadores e servidores públicos.

Até a Constituição de 1988, os prefeitos
se orientavam pela Lei Complementar n°
3, de 1972. Agora, além da lei orgânica
municipal, eles devem seguir a Lei Com-
plementar n° 101, de 2000, conhecida
como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Qual a diferença básica entre as duas

normas?

Até 1988, a situação no Brasil era outra, com

cada Estado dispondo sobre sua organização

municipal. Em Minas, eraa Lei Complernentarn°

3, de 1972, uma norma estadual, que tratava des-

se assunto. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que

é uma norma federal, dá mais autonomia aos mu-

nicípios a fim de que eles façam o planejamento

de acordo com seus próprios interesses- Isso

vale para o Executivo em qualquer nível.

A Lei Federal n° 10.028, de 2000, que
prevê as penalidades pelo descum-
primento da LRF, foi sancionada em 19
de outubro. Como ficam as despesas de-
correntes de compromissos assumidos

pelos governantes até

essa data e até o fim
do mandato?

As irregularidades

ocorridas até essa data se-

rão averiguadas, e os res-
ponsáveis irão responder

pelas suas ações do pon-

to de vista de responsabi-
lidade administrativa. De-

pois de 19 de outubro, o

prefeito será julgado e po-
derá até ser preso.

Como adequar as des-

pesas com pessoal,
cujos percentuais ge-

ralmente ultrapassam o estabelecido por
lei, sem prejudicar o funcionalismo?

A Constituição estabelece limite para os gas-

tos com pessoal, que é de 60% da receita cor-

rente líquida (a receita total do municioio, inc/uih-
do-se os recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério (Fundei) e compensa-
ções financeiras da Lei Kandir e excluindo-se ape-
nas as contnbuiØes .previdenciáns dos semdo-
res). Caso esse limite seja ultrapassado, o muni-

cípio terá dois anos para se adequar, sendo que,

no primeiro ano, o excedente tem que ser redu-

zido à metade. No segundo ano, o município de-

verá finalizar essa adequação e, se necessário,

terá que dispensar, primeiramente, os servidores

de cargos em comissão (de confiança); em segui-

da, exonerar os servidores não-estáveis e, se ain-

da for preciso, despedir os estáveis.

Qual a importância da reforma tributá-

ria para o cumprimento da LRF?

A aplicação da LRF não depende da reforma.

Essa ligação só ocorrerá se a reforma tributária
resultar em uma melhor arrecadação para o mu-

nicípio. Se os recursos arrecadados forem maio-

res, a adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal

será mais fácil.

Um recurso muitas vezes política usado
por alguns prefeitos é a isenção de im-
postos, como o IPTU. Qual a pena pre-
vista para esse caso?

Os prefeitos não são impedidos de isentar im-
postos. Existem várias formas de dispensar os con-

tribuintes, seja pela remissão, anistia ou isenção, to-
das elas formas de renúncia do poder público ao

tributo. Mas hoje, para que isso ocorra, é necessário

que o administrador público indique as fontes de
receita que vão compensar essa isenção.

CONTEÚDO DO LIVRO
Antes da obra 'Omunicípio na
Constituição Federa/e nas Leis o
servidoraposentado Genaro
Assumpção publicou "Omunioio
e sua legislação com ed,ão
esgotada. De acordo como autor,
seu mais novo livro é um
com entánoà legislação que
atende não só Mfr,as Gerais, mas
também todos os munic(aios
brasileiros. Apublicaçãoaborda
questões como responsabilidade
fiscal, elaboração e controle dos
orçamentos, improbidade,
inelegibilidade, eleições, cnmesde
responsabilidade, infições
político-administrativas de
prefeitos, cassações de mandato
de vereadores, operações de
crédito interno e externo e seus
limites. Há também comentários
sobre asprinooad normas que
interessam a prefeitos e
vereadores, como a Lei de
Responsabilidade Fiscal(LRir) e a
Lei n° 10.028, de 2000, que
trata das penas criminais a serem
imputadas aos prefeitos
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