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Considerando a finalidade do controle é assegurar que os órgãos atuem em 

consonância com os princípios constitucionais, em especial, o princípio da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Considerando a edição da Lei Complementa nº 173, de 27 de maio de 2020; 

Considerando que a referida legislação altera a Lei Complementar nº 101, de 4 

de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF). 

Recomenda-se que, seja observado as vedações impostas conforme o art. 8º 

da LC 173/2020 a qual impõe algumas proibições aos entes, que vedações que 

perdurarão até a data de 31/12/2021: 

 

 

 

 

 

 
RECOMENDAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2020 

CONTROLADORIA 
 

 
Autor: Unidade de Controle Interno 
 
Destinatário: Presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do 
Imigrante – Senhor Francisco Carlos Foletto. 
 
Assunto:  Recomendações referente as vedações da Lei nº 173/2020. 
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PROIBIÇÕES 

 
 
 
 
 

Em razão da 

calamidade 

pública do 

covid-19, até 

31/12/2021, 

a União, os 

Estados, o DF 

e os 

Municípios 

ficam 

PROIBIDOS 

de 

 

1) conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a: 
• membros de Poder ou de órgão; 
• servidores; 
• empregados públicos; e 
• militares. 

Exceção: será possível quando isso for derivado de sentença judicial transitada 
em julgado ou determinação legal anterior à calamidade pública. 

2) criar cargo, emprego ou função que implique em aumento de despesa 

3) alterar estrutura de carreira que implique em aumento de despesa 

4) admitir ou contratar pessoal, a qualquer título. 
Exceções. É possível essa admissão ou contração para: 
• reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não 
acarretem aumento de despesa; 
• reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios; 
• as contratações temporárias do art. 37, IX; 
• as contratações de temporários para prestação de serviço militar e 
• as contratações de alunos de órgãos de formação de militares; 

5) realizar concurso público. 
Exceção: reposições de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. 

6) criar ou majorar 
- auxílios 
- vantagens 
- bônus 
- abonos 
- verbas de representação ou 
- benefícios de qualquer natureza, 
- inclusive os de cunho indenizatório, em favor de 
• membros de Poder 
• membros do Ministério Público ou da Defensoria Pública 
• servidores e empregados públicos e 
• militares, 
• ou ainda de seus dependentes, 
 
Exceções: 
a) a proibição não se aplica aos profissionais de saúde e de assistência social, 
desde que relacionado a medidas de combate à calamidade pública cuja vigência 
e efeitos não ultrapassem a sua duração; 
b) será possível a criação ou majoração das vantagens se isso for derivado de 
sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à 
calamidade. 

7) criar despesa obrigatória de caráter continuado. 
Exceções: 
• essa proibição não se aplica a medidas de combate à calamidade pública cuja 
vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração; 
• essa proibição também não se aplica em caso de prévia compensação mediante 
aumento de receita ou redução de despesa, observado que: 
I - em se tratando de despesa obrigatória de caráter continuado, assim 
compreendida aquela que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por 
período superior a 2 (dois) exercícios, as medidas de compensação deverão ser 
permanentes; e 
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II - não implementada a prévia compensação, a lei ou o ato será ineficaz enquanto 
não regularizado o vício, sem prejuízo de eventual ação direta de 
inconstitucionalidade. 

8) adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação 

da inflação medida pelo IPCA, observada a preservação do poder aquisitivo 

referida no inciso IV do caput do art. 7º da CF 

9) contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para 

a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais 

mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência 

da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o 

tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins. 

Veja a redação do art. 8º: 

 

Art. 8º.  Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da 
Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 

 

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, 
servidores e empregados públicos e militares, exceto quando 
derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de 
determinação legal anterior à calamidade pública; 

II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de 
despesa; 

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

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as 
reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento 
que não acarretem aumento de despesa, as reposições 
decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as 
contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 
37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para 
prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos 
de formação de militares; 

V - realizar concurso público, exceto para as reposições de 
vacâncias previstas no inciso IV; 

VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de 
representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de 
cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério 
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Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados 
públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando 
derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de 
determinação legal anterior à calamidade; 

VII - criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o 
disposto nos §§ 1º e 2º; 

VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória 
acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do 
poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da 
Constituição Federal; 

IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário 
exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, 
quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes 
que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da 
aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo 
para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer 
outros fins. 

 

(...) 

Desse modo, encontra-se vedado até 31 de dezembro de 2021, nos termos do 

art. 8º, IV da LC nº 173/2020 “conceder a qualquer título, vantagem, aumento, 

reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou órgão, 

servidores e empregados públicos ou militares”. Também não é possível 

extinguir cargos em comissão e criar outros com remuneração maior, haja vista 

a vedação contida no inciso VII do art. 8º, nem efetuar a reestrutura de carreira 

que implique aumento de despesa.  

Quanto ao Concurso Público, a legislação supra proíbe sua 

realização, EXCETO para as reposições de vacância previstas acima, ou 

seja, reposição de vacância de cargos efetivos ou vitalícios, de modo que 

não poderá haver, assim, para novos cargos, mas apenas para aqueles 

que vagarem por aposentadoria, morte, promoção, etc, bem como, criar 

ou majorar auxílios e demais verbas para servidores, exceto quando derivado 

de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior 

à calamidade. 
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Por fim,  esclareço que a Controladoria é sabedora de que o Ministério 

Público solicitou informações acerca da publicação de edital para suprir, no 

mínimo,  a vaga de “contador”, todavia, no cenário atual, em que estamos 

enfrentando uma crise mundial causada pela pandemia da COVID-19, com 

casos relevantes no Estado do Espírito Santo e também em nosso Município 

(inclusive com óbito), talvez não seria razoável, neste momento, devido ao 

grande risco de propagação da doença, lançar edital, seja para contratação 

de empresa, seja para realização do certame. 

Assim, no meu entender, a abertura de Concurso Público no meio de uma 

pandemia contraria todas as normas e orientações da OMS (Organização 

Mundial da Saúde), Ministério da Saúde e Secretarias Estadual e Municipal. 

Uma vez que poderá causar aglomerações, sendo potencial disseminador de 

novos focos da doença. 

Ademais, é de bom alvitre destacar que desde que foi anunciada a pandemia 

causada pelo novo Coronavírus no Brasil, inúmeros concursos federais, 

estaduais e municipais foram suspensos, com o intuito de evitar 

aglomerações, e com isso, a transmissão do vírus.  

Isso porque, os locais de prova, que normalmente são campus de faculdades, 

escolas ou demais ambientes fechados, atraem um grande número de 

concorrentes, que se aglomeram nas escadas, filas e salas, além de tocarem 

em objetos, documentos e locais de uso coletivo, junto com os fiscais e 

organizadores do certame. 

Deste modo, seria de certa prudência contatar a representante do Ministério 

Público, por meio de reunião on-line ou outro meio não presencial, para que 

fossem dirimidas as problemáticas acerca da realização de Concurso Público 

por esta Casa de Leis, uma vez que estamos enfrentando uma pandemia em 

saúde à nível internacional (COVID19), sendo certo de que não há bem 

público maior do que a saúde e segurança de nossa população. 
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Em suma, feitas tais considerações, entendo que é coerente reforçar que 

Vossa Excelência tem o poder discricionário para a tomada de decisões, 

cabendo à esta Controladoria, tão apenas, orientá-lo dos riscos que 

porventura poderá correr. 

Essa é a Recomendação!!! 

Venda Nova do Imigrante/ES, 09 de junho de 2020. 

 

Marina Soares Costa 

Portaria nº 09/2018 

Controladora 

 

 

Protocolo nº 0101/2020 

Data: 10/06/2020 

Servidor: Alexctivane 
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