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DECRETO Nº 40.719, DE 13 DE ABRIL DE 2007. 
 

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A AUMENTO DE 
DESPESAS COM PESSOAL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DIRETA E INDIRETA ESTADUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e o que consta 
do Processo nº E-01/90093/2007, 
CONSIDERANDO: 
 
- O disposto no Art. 169 da constituição Federal, determinando que as despesas com pessoal dos Entes 
Federativos não poderão exceder os limites estabelecidos em Lei Complementar; 
- Que o Art. 169, § 1º, II da constituição Federal estabelece que o aumento da despesa de pessoal só 
poderá ser feito se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de 
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 
- As determinações constantes na Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal 
– LRF, em especial em seus Artigos 21, 22 e 23, que estabelecem regras para o controle da despesa total 
de pessoal; e  
A necessidade de dar condições de efetividade ao planejamento global da Administração Pública Estadual e 
à Gestão Governamental, 

 
DECRETA: 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º - O aumento da despesa com pessoal da Administração Pública Direta, Indireta, Autárquica e 
Fundacional do Estado, resultante da admissão de novos servidores ou empregados públicos a qualquer 
título, inclusive temporários, criação de cargos e empregos públicos, bem como de propostas de aumento 
ou reajuste de remuneração de servidores e empregados públicos ativos, inativos e de pensionistas, passa 
a ser regulado pelo presente Decreto. 
Art. 2º - A assunção de novas obrigações referentes a pessoal pela Administração Pública Estadual deverá 
guardar estreita consonância com o planejamento global, as metas de resultados fiscais e a política de 
gestão de recursos humanos do Estado. 
 

CAPÍTULO II 
DOS PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E 

PROCESSOS SELETIVOS 
Art. 3º - A realização de concursos públicos ou processos seletivos de qualquer espécie para admissão de 
pessoal deverá ser objeto de processo administrativo específico, autuado pela Pasta de Estado ou Entidade 
da administração Indireta que pretenda efetuar a admissão. 
Art. 4º - O processo administrativo referente ao certame deverá ser encaminhado à Secretaria de estado de 
Planejamento e Gestão – SEPLAG para análise da consonância da admissão pretendida com o 
planejamento global da Administração Pública Estadual, verificação do impacto da despesa na folha de 
pessoal do Órgão ou Entidade requerente e sobre a despesa total de pessoal, de acordo com os limites 
estabelecidos na Lei de responsabilidade Fiscal, e para classificação e reserva da despesa orçamentária. 
§ 1º - Verificando-se a impossibilidade financeiro-orçamentária da realização da admissão pretendida ou sua 
não adequação ao planejamento estadual, a SEPLAG devolverá o processo administrativo ao Órgão ou 
Entidade requerente com a fundamentação pertinente, inclusive para a adoção de providências que se 
mostrem necessárias. 
§ 2º - Em sendo constatada pela SEPLAG a viabilidade financeira e orçamentária da admissão de pessoal 
pretendida, bem como sua consonância com o planejamento global estadual, o processo administrativo será 
encaminhado ao Governador do Estado, visando à autorização para a realização do certame. 
Art. 5º - Do processo administrativo a que se refere o art. 3º deste Decreto deverão constar, 
obrigatoriamente, quando de sua remessa à SEPLAG, os seguintes elementos: 



I – Exposição de motivos subscrita pelo Titular da Pasta de Estado ou da Entidade vinculada, da qual conste 
a justificativa para a admissão pretendida, bem como a indicação da legislação e atos administrativos que a 
fundamentem; 
II – Estudo contendo os resultados a serem alcançados com admissão pretendida, quanto à melhoria do 
desempenho do Órgão ou Entidade solicitante e ao incremento da eficiência da Administração Pública, 
oferecendo indicadores apropriados para embasar tal análise; 
III – Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da Pasta de estado ou Entidade ou órgão equivalente, quanto 
à legalidade da admissão pretendida e da realização do certame; 
IV – Detalhamento da despesa decorrente da admissão objetivada pelo certame, indicando todos os 
elementos, dados e informações que a identifiquem; 
V – Estimativa do impacto financeiro e orçamentário no exercício em que deva se realizar a admissão 
pretendida e nos dois subseqüentes, acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas; 
VI – Declaração, firmada pelo Ordenador de Despesas, de que as despesas pretendidas têm adequação 
orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual, bem 
como autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias; e 
VII – Declaração de que não haverá comprometimento para as metas de resultados fiscais. 
Art. 6º - Havendo necessidade de aumento da despesa de pessoal para a efetivação da admissão 
pretendida, o Órgão ou Entidade requerente deverá apresentar à SEPLAG, além dos elementos descritos 
no art. 5º deste Decreto, indicação de novos recursos a serem incluídos no orçamento ou de compensação 
proveniente de cancelamento de dotações próprias do Órgão ou Entidade. 
Art. 7º - Os Órgãos ou Entidades dotados, na forma da lei, de autonomia administrativa e orçamentária 
estão desobrigados de submeter à aprovação pela SEPLAG o processo administrativo referente ao certame 
pretendido, caso não haja solicitação de crédito adicional ou suplementar advindo da admissão, devendo 
encaminhar o processo administrativo à SEPLAG, instruído na forma do art. 4º deste Decreto, apenas para 
a conferência da documentação apresentada e encaminhamento ao Governador do Estado. 
 

CAPÍTULO III 
DO AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL RELATIVO A CARGOS DE EXERCÍCIO EM COMISSÃO, 

FUNÇÕES DE CONFIANÇA E GRATIFICADAS 
Art. 8º - O aumento das despesas de pessoal relativamente a cargos de exercício comissionado, funções de 
confiança e gratificadas, decorrente de novas nomeações, de aumentos ou reajustes de remuneração ou de 
concessão ou incremento de gratificações, deve ser objeto de processo administrativo específico e prévio à 
sua realização.  
Art. 9º - O processo administrativo a que se refere o art. 8º deste Decreto deverá ser autuado no Órgão ou 
Entidade que pretenda realizar o aumento remetido Á SEPLAG, após instruído com: 
I – Detalhamento da despesa decorrente da nomeação, aumento ou reajuste de remuneração ou da 
concessão ou aumento de gratificação, indicando todos os elementos, dados e informações que a 
identifiquem; 
II – Estimativa do impacto financeiro e orçamentário no exercício em que deva se realizar a admissão 
pretendida e nos dois subseqüentes, acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas; 
III – Declaração, firmada pelo Ordenador de Despesas, de que as despesas pretendidas têm adequação 
orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual, bem 
como autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias; e 
IV – Declaração de que não haverá comprometimento para as metas de resultados fiscais. 
Art. 10 – Caberá à SEPLAG analisar o processo administrativo a ela remetido e devolvê-lo ao Órgão ou 
Entidade de origem com a aprovação ou rejeição da proposta, com a fundamentação pertinente, inclusive 
para a adoção de providências que se mostrem necessárias. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS PROPOSTAS PARA AUMENTO E REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO, 

INATIVO E PENSIONISTAS 
Art. 11 – Toda proposta de aumento ou reajuste de remuneração, a qualquer título, de servidor ou 
empregado público, ativo ou inativo, ou de pensionista, deverá ser previamente encaminhada à SEPLAG 
para análise do impacto financeiro-orçamentário e de eventual repercussão geral, mediante processo 
administrativo nos moldes descritos pelo art. 5º deste Decreto. 
 

CAPÍTULO V 



DAS PROPOSTAS DE CRIAÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS 
Art. 12 – Toda proposta de criação de cargos e empregos públicos deverá ser objeto de apreciação pela 
SEPLAG, para análise de sua viabilidade financeiro-orçamentária e de sua adequação com o planejamento 
global do Estado, anteriormente à sua remessa ao Poder Legislativo. 
Parágrafo Único – A proposta a que se refere o caput deste artigo deverá ser apresentada à SEPLAG por 
meio de processo administrativo específico, instruído nos moldes estabelecidos pelo art. 5º deste decreto. 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 13 – A nomeação de novos servidores ou empregados públicos, ainda que já aprovados nos 
respectivos concursos públicos ou processos seletivos na data da entrada em vigor deste decreto, submete-
se à análise do impacto financeiro-orçamentário da nova despesa e de sua adequação ao planejamento 
global do estado, nos moldes dos artigos 3º a 7º deste Decreto. 
Art. 14 – Caberá à SEPLAG editar regulamentos complementares ao disposto por este Decreto. 
Art. 15 – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2007. 
 

SÉRGIO CABRAL 
 


