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A LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020  

E 

NOTA TÉCNICA Nº 20581/2020  

 

 O Art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, determinou 

a proibição de atos de pessoal que implicassem em aumento da folha de 

pagamento, até 31 de dezembro de 2021.  A interpretação das normas emanadas 

por esta lei, em especial às restrições impostas pelo seu art. 8º, provocou uma 

série de questionamentos, resultando na edição da Nota Técnica SEI nº 

20581/2020 com definições e esclarecimentos de atos de pessoal que podem ser 

executados ou são vedados pela LC 173/2020. 

 Em primeiro lugar o termo inicial das vedações é a data de 28 de maio de 

2020, pois a lei foi publicada em 27 de maio. Havia uma interpretação de que as 

restrições retrocederiam à data da publicação do Decreto Executivo que 

implantou o estado de calamidade pública no Brasil: 20 de março de 2020. A 

Nota Técnica é clara: o termo inicial para a aplicação dos termos do art. 8º é a 

data de 28 de maio de 2020.  Desta forma, as leis estaduais ou municipais 

aprovadas e publicadas até 27 de maio de 2020 estão isentas do cumprimento 

das restrições, podendo ser implementadas.  

 Da mesma forma, as decisões judiciais sobre direitos dos servidores com 

trânsito em julgado até esta data, também estão isentas do cumprimento das 

restrições, podendo ser implementadas. As ações judiciais que tratam de direitos 

dos servidores ainda em tramitação, inclusive os mandados de segurança 

concedidos, ficam suspensas até 31/12/2021, não podendo ser implementadas.  

   A Nota Técnica confirma, de uma forma geral, o documento elaborado 

sobre os efeitos da LC nº 173/2020 e os comentários efetuados na Live do dia 

11, sobre as proibições constantes da lei:  

 

➢ Criar cargo, emprego ou função que implique em aumento de 

despesa;  

           A lei não proíbe a criação de cargo, emprego ou função, desde que não 

implique em aumento de despesa de pessoal, isto é, que não seja para nomeação 
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ou contratação para aumento da folha, mas apenas para substituições 

necessárias de servidores.  

 

➢ Alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;  

           Como já afirmado, não é o momento de fazer alterações, adequações ou 

elaboração de novo plano de carreira do magistério ou dos servidores. 

 

➢ 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 vacância de  cargos efetivos  ou vitalícios, as 

contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do 

art. 37 da Constituição Federal,......  

          A lei não impede que a administração municipal e, no caso específico, a 

educação, continue com seu funcionamento, atendendo as exigências do serviço 

público. Assim, as reposições dos cargos ou funções de chefia, direção ou 

assessoramento, como os diretores de escolas, não são impedidas pela lei.  

 A contratação ou nomeação de cargos efetivos podem ser feitas, desde 

que sob a justificativa de reposição de servidores que se aposentam, falecem ou 

pedem exoneração. 

 As contratações temporárias são permitidas, desde que plenamente 

justificadas pela necessidade de serviço.  

 

➢ Realizar concursos públicos, exceto para as reposições de 

vacâncias previstas no inciso IV; 

          As nomeações ou contratações de servidores em caráter efetivo devem 

ser obrigatoriamente precedidas de concurso público. Se o Município tem 

concurso público já realizado e que ainda não expirou seu prazo, ou que expira 

este ano ou no próximo ano, a lei está prorrogando-o automaticamente até o 

final de 2021.  

 Se não tem concurso público em andamento e necessita de determinados 

servidores para a substituição das vacâncias ocorridas, nada impede a realização 

do concurso e as contratações necessárias para as substituições.  
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➢ Criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de 

representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive ou 

e cunho indenizatório,.... 

Em relação a este item é importante interpretá-lo com cautela.  

 A lei proíbe que se crie ou aumente vantagens acessórias de caráter 

permanente ou transitório. Se o Município já tem aprovado o auxílio-alimentação 

e/ou o auxílio-transporte, por exemplo, não pode aumentar seu valor. Se não 

tem, não pode cria-los.  

 As gratificações já concedidas porque previstas em lei podem ser 

mantidas, como por exemplo as gratificações de diretores de escola, porém não 

podem ser majoradas.  Se não previstas em lei, não podem ser criadas agora.  

 Da mesma forma, não poderão ser criados abonos ou outras vantagens 

não previstas em lei.  

➢ Criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o 

disposto nos §§ 1º e 2º; 

          A lei veda atos administrativos que impliquem em despesa obrigatória de 

caráter continuado. Todavia, ressalva o disposto nos §§ 1º e 2º deste mesmo 

artigo 8º. 

 O § 1º permite a criação de despesa de caráter continuado quando 

necessária a medidas de combate à pandemia. Ressalte-se que, neste caso, estas 

despesas devem ser muito bem justificadas, comprovando sua necessidade e sua 

atuação no combate à pandemia. 

 O § 2º permite a criação de despesa de caráter continuado quando existe 

previa compensação com aumento de receita ou redução de despesas.  

 

➢ 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.  

          O inciso IV do art. 7º da Constituição Federal refere-se ao salário mínimo, 

como forma de  preservação do poder aquisitivo. 
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 A lei, portanto, permite aumento de despesas, inclusive de despesas de 

pessoal, desde que não ultrapasse o percentual do IPCA do período. Neste caso, 

o aumento ou reajuste de remuneração de servidor, individualmente, pode 

ultrapassar este limite, desde que o total da folha de pagamento não o 

ultrapasse.  

 

➢ Contar este tempo como de período aquisitivo necessário 

exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, 

quinquênios 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;  

          A lei proíbe a contagem de tempo de serviço para aplicação em vantagens 

ou direitos dos servidores que impliquem em despesa de pessoal. Todavia, este 

tempo de serviço - de 28/05/2020 a 31/12/2021 - será computado como de 

tempo de serviço do servidor para outros direitos, como aposentadoria, por 

exemplo. 

 Em relação ao adicional por tempo de serviço (anuênio, biênio, triênio ou 

quinquênio), este tempo não será computado.  No entanto, quem completou este 

tempo de até 27/05/20220 tem direito adquirido à aplicação ou elevação desta 

vantagem. Quem não completou até esta data este tempo fica sobrestado até 

31/12/2021. 

 Em relação à concessão da licença-prêmio ou outras licenças 

remuneradas, como a licença capacitação, por exemplo, sua concessão está 

proibida pelo texto da lei. Todavia, como o princípio estatuído na norma é o não 

aumento das despesas de pessoal, nada impede a concessão da licença-prêmio 

ao servidor ou professor que completou o quinquênio até 27/05/2020, desde que 

não implique em aumento de despesas, isto, não haja necessidade de sua 

substituição no período.  

 

➢ PROMOÇÃO NA CARREIRA 

          No documento elaborado e na minha fala na LIVE do dia 11 levantei a 

questão da interpretação da Lei Complementar nº 173/2020, pois esta não faz 
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qualquer referência direta sobre o assunto. Isto é, não permitia e não proibia 

expressamente a promoção na carreira dos servidores.  

 Abordamos a questão pelas duas formas de interpretação de uma norma 

legal:  a interpretação literal, onde a conclusão se baseia unicamente no texto da 

lei e a interpretação extensiva, onde as conclusões extrapolam ao texto da lei e 

se justificam pelo seu objetivo ou mérito. 

  Pela interpretação extensiva, a qual, por cautela, havíamos optado, as 

promoções por titulação e por avaliação e desempenho não poderiam ser 

aplicadas, pois implicariam em aumento de despesas de pessoal.  

   A análise técnica da Nota optou pela interpretação literal, tendo em vista 

que os planos de carreira foram aprovados por leis anteriores à pandemia, onde 

constam os critérios para as progressões e que as promoções são atos 

individualizados não envolvendo os servidores como um todo.  

 Felizmente esta opção teve a concordância do Presidente e do Ministro da 

Economia, beneficiando assim o magistério, eis que todos os municípios já têm 

planos de carreira constituídos e os municípios que implantaram também os 

planos de carreira para os demais servidores.  

 

      Em, 13 de agosto de 2020. 

 

      Prof. Dr. Jose Dorival Perez  
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