






Para todos os 
servidores 

públicos: 

Disporá a sustentabilidade da dívida, de que trata o inciso 

VIII do art.163, conforme redação dada pela PEC186, 

também poderá prever medidas de ajuste, suspensões e ve

dações, incluindo aquelas vedações e suspensões previstas 

no art.167-A. Além disso, o art.167-F prevê que lei comple

mentar poderá, inclusive, "definir outras suspensões, dispen

sas e afastamentos aplicáveis durante a vigência do estado 

de calamidade pública de âmbito nacional", o que pode levar 

que ainda outras medidas de redução de despesas possam 

ser adotadas. 

Alguns dos gatilhos que poderão 
ser adicionados 
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União (obrigatório): despesa obrigatória primária e a despesa primária total 

supere95% 

Entes subnacionais (facultativo): relação entre as despesas e as receitas cor

rentes supere 95% ou, com a necessidade de convalidação pelo Legislativo, 

quando superar 85% 

ÜUEIR0Z 



Sempre que vier a ser decretada calamidade pública pelo ente da federa

ção (aplicáveis enquanto durar a calamidade) ou sempre que a relação 

entre receita e despesa vier a ser extrapolada, poderão ser aplicáveis oito 

vedações com impacto para os servidores públicos, a saber: 

8 Vedação à concessão de reajuste salarial, exceto decisão judicial com trânsito 
em julgado; 

G, Vedação à criação de cargos que implique despesa; 

8 Vedação à reestruturação de carreiras que implique despesa; 

e Vedação à contratação de pessoal efetivo, exceto vacância; 

8 Vedação de novos concursos públicos, exceto para reposição; 

8 Vedação à criação ou majoração de auxílios; 

fb Vedação à criação de nova despesa obrigatória; 

C) Vedação à elevação de despesa obrigatória acima da inflação

Outras vedações sem impacto para os servidores públicos: 

8 Vedação à criação ou expansão de programas e linhas de financiamento; 

G, Vedação à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária 
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