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CONTROLADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOÃO NEIVA 

MEMORANDO CGM N° 059/2020 

João Neiva - ES, 09 de julho de 2020. 

Para: Prefeito Municipal — Otavio Abreu Xavier 

COM cópia: Procuradoria Geral 

De: Controladoria Geral do Município — CGM 

Assunto: Despesas com Pessoal —  LC  n° 173/2020 

Excelentíssimo Sr. Prefeito, 

Doutos Procuradores,  

A Controladoria Geral do Município dedica-se na construção de boas 
práticas administrativas que possam assessorar na tomada de decisão, sempre 
com ênfase na correção e prevenção, colaborando com a eficiência. 

O Doutrinador Luiz Henrique Lima destaca que: "0 controle interno é 
ferramenta de capital importância. Sua natureza eminentemente preventiva 
torna seu fortalecimento medida estratégica para a substancial redução de 
fraudes e irregularidades na gestão pública"1. 

I. DA DESPESA COM PESSOAL - LEI COMPLEMENTAR N° 173/2020 

A Lei Complementar n° 173/2020, impõe contrapartidas, que o Ente 
Público deve observar até o final do presente exercício de 2020 e outras que se 
estendem até 31 de dezembro de 2021, dentre elas a proibição de aumento no 
gasto de despesa com pessoal, excepcionando-se as exclusivas no 
atendimento das demandas decorrentes do COVID-19 

A despeito, o artigo 8° da legislação afeta diretamente a dinâmica entre 
Administração Pública e seus servidores, e expõe um comando de proibições 
de realização das situações que impactam diretamente na despesa com 
pessoal.  

Art.  8° Na hipótese de que trata o  art.  65 da Lei Complementar n° 
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 titulo, vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração a membros de Poder ou de orgão, 
servidores e empregados públicos e militares, exceto quando 
derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de 
determinação legal anterior a calamidade pública; 

1  Lima, Luis Henrique. Controle Externo: teoria e jurisprudência para os tribunais de contas — 7. ed.  rev,  e 
atual. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 407. 
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II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de 
despesa; 
Ill - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 
IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer titulo, 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 
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 §§ 1° e 2°; 
VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória 
acima da variação da inflação medida pelo indice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder 
aquisitivo referida no inciso IV do caput do  art.  7° 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. 

Destaca-se que, da redação desse inciso depreende-se que os 
servidores que tenham completado o período aquisitivo exclusivamente para a 
concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais 
mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal até 27 de 
maio de 2020, terão os seus efeitos financeiros implementados. Os demais, 
que não tenham completado o respectivo período aquisitivo até essa data, 
independentemente de faltar um dia ou mais, terão a contagem suspensa até 
31 de dezembro de 2021 e retomada a partir de 1° de janeiro de 20222. 

Cabe frisar que, o competente Gestor deve ter especial cautela no que 
dispõe as vedações do  art.  8° da Lei Complementar n° 173/2020; observando 
também os cuidados no encerramento de mandato, presente na Lei das 
Eleições n° 9.504/1997 - em especial o 73, e, a Instrução Normativa TC 51 
TCEES. Ainda, apesar dessa orientação tratar apenas do alerta para as 
despesas de pessoal, imprescindível se faz a leitura de toda a Lei 
Complementar n° 173/2020, visto que as práticas ali arroladas merecerão a 
plena atenção dos Ordenadores de Despesas na tomada de decisão. 

Ante o exposto, a Controladoria Geral do Município — CGM ORIENTA: 

2  Nota Técnica SEI n° 20581/2020/Ministério da Economia - Questionamentos a respeito da aplicabilidade 
da Lei Complementar n° 173, de 27 de maio de 2020.Referência: Processo n° 19975.112238/2020-40—. 
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1) A suspensão de qualquer contratação de pessoal, exceto para 
atender a reposição de servidores em cargos de comissão ou em função 
de confiança desde que não acarreta em aumento de despesa; 

2) Que para as Contratações Temporárias se observe fielmente o 
inciso X do  art.  37 da Constituição Federal e as proibições constante no  
art.  73 da Lei n° 9.504/1997, motivando-se exclusivamente para atender 
demandas decorrentes do estado de calamidade pública; 

3) A suspensão através de ato normativo a contagem do referido 
tempo para a concessão de anuê nios, triênios, quinquênios, licenças-
prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa 
com pessoal. 

4) A motivação de contratação de servidor para atender demandas 
do período de pandemia deverá ser caracterizada para tal fim. 

5) Em decorrência do período de pandemia recomenda ainda aos 
gestores que evitem a autorização para realização de serviços 
extraordinários. 

Por fim, a Controladoria alerta que a presente recomendação visa preservar o 
gestor de eventuais penalidades em decorrência do descumprimento da 
referida Lei e alerta que se trata de posicionamento inicial, cabendo "Parecer 
Consulta" ao Tribunal de Contas para consolidação do entendimento.  

2. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Controladoria Geral do Município — CGM, por meio das suas orientações 
técnico-jurídicas e pedagógicas, e das suas recomendações, objetiva auxiliar 
na prevenção de práticas ineficientes, antieconômicas, fraudulentas e que 
possam acarretar prejuízos ao Poder Público, além de assegurar o 
cumprimento de leis, regulamentos e diretrizes da Administração Pública. 

Cumpre consignar, que este memorando tem caráter orientativo devendo 
o Gestor solicitar parecer jurídico para fundamentar a sua decisão.  

A Controladoria Geral coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos, 
entendendo pertinente, caso assim Vossa Excelência queira, que replique por  
e-mail  essa orientação à todas as U.G's. 

Com nossos cordiais,  mprimentos, 

We 
Con iaeral • 
Dec- 	- 	• 

Ala Fávaro 
o Município 
20.  

(IPA  0,0( 

Auditor de 	role Interno — 
Graziela Gi 	"n Prado  

Area  Administrativa, Contábil, Financeira e Orçamentária 
Decreto N° 7.423, de 08 de junho de 2020. 

Th);76ea'r6iipa 
Assistente de Controladoria 
Decreto n° 6.916/2019 
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