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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00008/2021 - Técnico Administrativa 

 

Processo n. :00730/21 

Município : Aragoiânia 

Órgão : Câmara Municipal 

Assunto : Consulta 

Consulente : Rony Rodrigo Barbosa (Presidente da Câmara) 

Repr. MPC : Procurador-Geral de Contas José Gustavo Athayde 

Relator :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

 

EMENTA: CONSULTA. LC 173/2020. DECRETO MUNICIPAL 
DECLARANDO CALAMIDADE PÚBLICA. RECONHECIMENTO 
PELA ASSEMBLEIA LEGISTIVA. RESTRIÇÃO AO AUMENTO DE 
DESPESA COM PESSOAL ATÉ 31/12/2021. TERMO INICIAL. 

O decreto municipal declarando calamidade pública, em razão da 
pandemia de coronavírus, é o termo inicial para a incidência das 
vedações estabelecidas no inciso I, do artigo 8º, da LC 173/2020. 

Decretado o estado de calamidade pelo Chefe do Poder Executivo 
municipal, a Câmara Municipal somente poderá pagar os subsídios 
fixados no ano anterior, em valores superiores aos da antiga 
legislatura, a partir de 1º janeiro de 2022, em razão dessas vedações 
e considerando o disposto na IN 13/2020 TCMGO.  

Apenas na hipótese de a Assembleia Legislativa formalmente não 
reconhecer o decreto expedido pelo Prefeito, é que município não se 
sujeitará às vedações impostas pelo artigo 8º da LC 173/2020,  

 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº 

00730/21 que tratam de consulta formulada pelo Exmo. Sr. Rony Rodrigo Barbosa, 

presidente da Câmara Municipal de Aragoiânia, solicitando posicionamento desta 

Corte de Contas sobre a possibilidade de pagar o subsídio dos vereadores da atual 

legislatura no valor fixado na legislatura anterior, cujo período inicial de vigência 

coincide com o lapso temporal estabelecido no caput do artigo 8º da LC 173/2020, 
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desde que a Assembleia Legislativa não tenha referendado o Decreto Municipal de 

situação de calamidade pública decorrente da pandemia de coronavírus. 

Considerando a Proposta de Decisão nº 082/2021 – GABVJ, proferida 

pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 

 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Tribunal Pleno, diante das razões 

expostas pelo Relator em: 

1.  Responder ao consulente, nos termos dos subitens 1.1 e 1.3 que: 

A Câmara Municipal pode, em tese, pagar para os vereadores da atual 

legislatura, os subsídios fixados no ano anterior em valores superiores aos da 

antiga legislatura, sem a vedação imposta pela Lei Complementar 173/2020, 

desde que a Assembleia Legislativa não tenha referendado o Decreto 

Municipal de situação de calamidade pública decorrente da pandemia de 

coronavírus? 

1.1  as restrições impostas no inciso I, do artigo 8º, da LC 173/2020 devem 

ser observadas a partir do decreto municipal expedido pelo Chefe do Poder 

Executivo Municipal, antes mesmo do reconhecimento da Assembleia Legislativa, 

tendo em vista que o termo inicial do caput do referido artigo é a efetiva situação de 

calamidade pública; 

1.2 decretado o estado de calamidade pública, em razão da pandemia de 

coronavírus, a Câmara Municipal somente poderá pagar os subsídios fixados no ano 

anterior, em valores superiores ao da antiga legislatura, a partir de 1º janeiro de 

2022, tendo em vista a vedação inscrita no inciso I, do art. 8º, da Lei Complementar 

173/2020 e as disposições contidas na IN 13/2020 TCMGO.   

1.3 o município não se sujeitará às vedações impostas pelo artigo 8º, da 

LC 173/2020 apenas na hipótese de a Assembleia Legislativa formalmente não 

reconhecer o decreto expedido pelo Prefeito, isto é, a omissão ou demora na 
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expedição do ato de reconhecimento não justifica inobservância das referidas 

vedações. 

2. Determinar que se cumpram as demais formalidades de praxe. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

7 de Julho de 2021. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

 

Relator: Vasco Cícero Azevedo Jambo. 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio 

Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro 

de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira 

Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 

Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub.Vasco Cícero Azevedo Jambo: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de 

Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro 

de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br


Fls.____ 

 

 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400008-21-resultado.docx 
 

1 

 

PROPOSTA DE DECISÃO N. 82/2021 – GABVJ 

Processo n. :00730/21 

Município : Aragoiânia 

Órgão : Câmara Municipal 

Assunto : Consulta 

Consulente : Rony Rodrigo Barbosa (Presidente da Câmara) 

Repr. MPC : Procurador-Geral de Contas José Gustavo Athayde 

Relator :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

 

RELATÓRIO 

Versam os presentes autos sobre consulta formulada pelo Exmo. Sr. 

Rony Rodrigo Barbosa, presidente da Câmara Municipal de Aragoiânia, solicitando 

posicionamento desta Corte de Contas sobre a possibilidade de pagar o subsídio 

dos vereadores da atual legislatura no valor fixado no ano anterior, cujo período 

inicial de vigência coincide com o lapso temporal estabelecido no caput do artigo 8º 

da LC 173/2020, desde que a Assembleia Legislativa não tenha referendado o 

Decreto Municipal de situação de calamidade pública decorrente da pandemia de 

coronavírus. 

2. Vieram os autos instruídos inicialmente com documentos de fls. 01/05 

contendo, dentre outros, o Ofício n 002/2021 com o questionamento formulado pela 

autoridade consulente e o Parecer Jurídico exarado pela assessoria jurídica do 

órgão (f. 02-04). 

3. Inicialmente, os autos foram encaminhados à Divisão de 

Documentação e Biblioteca, conforme Despacho nº 104/2021 – GABVJ (f. 06), para 

pesquisa acerca da existência de resolução/acórdão consulta respondendo matéria 
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semelhante ao questionamento formulado pelo consulente, em consonância com o 

art. 134, XV do Regimento Interno. 

4. Nos termos do Despacho nº 026/2021 (f. 10), a supracitada divisão 

informou que não há manifestação em consultas deste Tribunal sobre os 

questionamentos apresentados nos autos. Nesta ocasião anexou cópia da IN TCM-

GO n.º 013/2020, que orienta os munícipios goianos sobre como proceder a fixação 

de subsídios dos agentes políticos municipais na vigência da LC 173/2020. 

5. Por meio do Despacho nº 131/2021 – GABVJ (f. 11), o processo foi 

encaminhado à unidade técnica para análise do feito, e emissão de sua 

manifestação conclusiva acerca da consulta formulada. 

 

I – DA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA/JURÍDICA DA 

AUTORIDADE CONSULENTE 

6. Em observância ao previsto no art. 31, § 1.º, da Lei Orgânica do 

TCMGO1, a presente consulta foi instruída com o parecer técnico do órgão de 

assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente (fls. 02-04), que conclui da 

seguinte forma: 

 “Portanto, respondendo ao questionamento formulado pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Aragoiânia, manifestamos no sentido de que não há óbice legal para o 
pagamento dos subsídios fixados no ano passado em valores superiores aos da 
antiga legislatura se a Assembleia Legislativa não aprovou o Decreto do Município 
que declarou situação de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19.” 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

7. Após analisar os termos da consulta, a unidade técnica competente 

exarou o Certificado n.º 1091/2021 (fls. 13-19), conforme abaixo transcrito: 

                                                           
1 § 1º As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser formuladas articuladamente e 

instruídas com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente. 
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II. FUNDAMENTAÇÃO 
Quanto aos requisitos de admissibilidade, são pressupostos para conhecimento da Consulta, 
nos termos do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do Regimento Interno desta Corte de Contas: 
(i) legitimidade ativa; (ii) a indicação precisa do seu objeto; (iii) estar redigida de forma 
articulada; (iv) instrução do pedido com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica 
da autoridade consulente; (v) versar sobre tese jurídica abstrata; (vi) inexistência de 
manifestação prévia do Tribunal sobre o tema. 
Em relação à legitimidade ativa, o consulente é parte legítima para realizar consultas a esta 
Corte de Contas, nos termos do artigo 199, inciso IV, do Regimento Interno do TCMGO. 
O pedido de consulta foi instruído com o Parecer Técnico-Jurídico (f. 2/4), conforme exigido 
pelo art. 199, § 1º, do Regimento Interno da Casa (f. 15/18), bem como foi verificada a 
inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre o tema, conforme Despacho Nº 
026/2021 (f. 10), da Divisão de Documentação e Biblioteca. Ademais, a consulta foi redigida 
de forma articulada 
O consulente, de forma objetiva, apresentou a esse Órgão de Controle externo o seguinte 
questionamento: 
A Câmara Municipal pode, em tese, pagar para os vereadores da atual legislatura, os 
subsídios fixados no ano anterior em valores superiores aos da antiga legislatura, sem a 
vedação imposta pela Lei Complementar 173/2020, desde que a Assembleia Legislativa não 
tenha referendado o Decreto Municipal de situação de calamidade pública decorrente da 
pandemia do Coronavírus? 
Importante ressaltar que a atribuição consultiva desta Corte se limita à interpretação de 
dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, de forma 
que, por meio do procedimento descrito no Título VII do Regimento Interno, não se procede 
ao exame das particularidades de caso concreto. Bem por isso, o § 3º do art. 99 estabelece 
que: “A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo e constitui 
prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto”. 
2.2. Do mérito 
2.2.1. A Lei Complementar n. 173/2020 e a possibilidade de reajuste de subsídios dos 
agentes políticos do Poder Legislativo Municipal 
O consulente, a fim de obter maior segurança jurídica na interpretação da Lei Complementar 
n. 173/2020, solicita manifestação sobre a possibilidade de reajuste dos subsídios dos 
membros do Poder Legislativo de Aragoiânia, considerando-se que a lei fixadora foi 
elaborada antes de a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás referendar o decreto 
municipal de estado de calamidade ocasionado pela pandemia do novo Coronavírus. 
A questão ganha relevo sobretudo em vista da determinação inscrita no inciso I, do artigo 8º, 
da LC 173/20, que veda, dentre outros, no período compreendido entre 28 de maio até 31 de 
dezembro de 2021, a concessão de 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. 
Como o objetivo da lei é resguardar os recursos públicos para o enfrentamento da pandemia 
e suas repercussões sanitárias e econômicas, é oportuna a reflexão acerca das 
consequências do período para os direitos dos agentes públicos, sobretudo quando a sua 
implementação implicar aumento da despesa pública. 
Com efeito, a Lei Complementar Federal n. 173, de 27 de maio 2020, publicada no DOU de 
28 de maio de 2020, estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 
SARS-CoV-2 (Covid-19), nos pontos que especifica, e promove alterações na Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Reponsabilidade Fiscal. 
De acordo com o seu artigo 1º, §1º, ela foi editada com a finalidade de permitir a suspensão 
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do pagamento de dívidas contratadas pelos Estados Federados, Distrito Federal e 
Municípios com a União, promover a reestruturação de operações de crédito interno e 
externo junto ao sistema financeiro e instituições multilaterais de crédito nos termos previstos 
no art. 4º da mesma lei, bem como ensejar a entrega de recursos da União, na forma de 
auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e 
em ações de enfrentamento ao Coronavírus. 
Para tanto, referida lei estabeleceu uma série de comandos aos beneficiários de suas 
medidas, a respeito dos quais se poderia até mesmo cogitar de restrição da autonomia 
desses entes, visto consistirem em medidas limitadoras da sua liberdade administrativa e 
financeira, mormente em cotejo com a forma federativa adotada pela Constituição (art.18), 
que repartiu o poder entre União, Estados e Municípios, garantindo a unidade sem 
concentração absoluta de poder no ente central. 
Contudo, o momento da edição traz ínsito o caráter de excepcionalidade capaz de justificar 
tais medidas, visto ser objetivo geral a reunião de esforços e recursos para o combate ao 
vírus, e esse desiderato não pode prescindir do fortalecimento financeiro dos entes, com a 
consequente limitação de gastos não essenciais. 
Dessa forma, a lei traz em seu texto dispositivos rígidos quanto à realização do gasto público 
nesse momento de pandemia, mormente no que tange às despesas com pessoal, 
determinando a prioridade de recursos para as áreas da saúde e assistência social. 
Ademais, foi preciso que o legislador brasileiro estabelecesse limites estreitos para a 
despesa pública, razão pela qual o artigo 8º, da Lei Complementar n. 173/2020, veio assim 
redigido: 
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 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 
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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. 
§ 1º O disposto nos incisos II, IV, VII e VIII do caput deste artigo não se aplica a medidas de 
combate à calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a 
sua duração. 
§ 2º O disposto no inciso VII do caput 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 
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. 
§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual poderão conter dispositivos e 
autorizações que versem sobre as vedações previstas neste artigo, desde que seus efeitos 
somente sejam implementados após o fim do prazo fixado, sendo vedada qualquer cláusula 
de retroatividade. 
§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao direito de opção assegurado na Lei nº 13.681, 
de 18 de junho de 2018, bem como aos respectivos atos de transposição e de 
enquadramento. 
§ 5º O disposto no inciso VI do caput deste artigo não se aplica aos profissionais de saúde e 
de assistência social, desde que relacionado a medidas de combate à calamidade pública 
referida no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração. 
§ 6º (VETADO). (grifou-se) 
Como se nota, o artigo 8º é bastante amplo, trazendo uma série de restrições aos entes 
federados subnacionais, quanto às despesas com pessoal.  
Conforme disposto no caput do dispositivo, confirma-se que está vedada a adoção de uma 
gama de medidas no período compreendido entre 28 de maio de 2020, data da vigência 
dessa Lei Complementar, até 31 de dezembro de 2021, ou seja, este período não poderá ser 
computado para fins de aquisição de direitos e vantagens dos quais decorram aumento de 
despesas.  
No caso da questão ora sob análise – a possibilidade de majoração dos subsídios dos 
agentes políticos do Poder Legislativo Municipal, durante a pandemia do novo Coronavírus, 
tendo em conta que a lei implementadora do reajuste foi aprovada antes do referendo, pela 
Assembleia Legislativa Estadual, do decreto de calamidade pública exarado pelo Executivo –
, diante da expressa previsão do inciso I, do artigo 8º, celeuma não deveria permear o tema, 
senão pelo fato de que, na visão do consulente, a lei fixadora dos subsídios foi publicada 
antes do referendo do estado de calamidade em âmbito municipal, o que poderia 
excepcionar a situação em tela.  
Nessa senda, o deslinde da questão posta não pode prescindir da perfeita intelecção da 
natureza jurídica de alguns institutos, como do estado de calamidade e o do ato do Poder 
Legislativo Estadual que reconhece o estado de calamidade noticiado pelos Prefeitos, de 
molde a concluir se no caso do Município de Aragoiânia, poderia ocorrer o reajuste 
pretendido. Vejamos. 
Inicialmente, no que tange à fixação dos subsídios dos vereadores, calha consignar que a 
disciplina jurídica do tema se encontra no artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal, que 
assim estabelece: 
“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício 
mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a 
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promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do 
respectivo Estado e os seguintes preceitos: 
(...) 
VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em 
cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, 
observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites 
máximos: 
a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores 
corresponderá a vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; 
b) em Municípios de dez mil e um a cinquenta mil habitantes, o subsídio máximo dos 
Vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;               
c) em Municípios de cinquenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio máximo dos 
Vereadores corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;               
d) em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio máximo dos 
Vereadores corresponderá a cinquenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; 
e) em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos 
Vereadores corresponderá a sessenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; 
f) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores 
corresponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Grifou-se)           
Como se extrai da norma transcrita – princípio da anterioridade –, os subsídios dos edis 
devem ser fixados na legislatura anterior àquela em que serão implementados, vedando-se 
que os atuais legisladores promovam mudanças em causa própria, em atenção, sobretudo, 
aos princípios da impessoalidade e moralidade. 
Todavia, a despeito da obediência a essa prescrição, é cediço que o cenário atual de 
enfrentamento da pandemia ocasionada pelo Coronavírus trouxe nuances mais complexas 
para a sociedade brasileira, reclamando mais parcimônia na realização do gasto público, 
principalmente em decorrência das previsões expressas da LC 173. 
Em análise aos termos da legislação, infere-se que o artigo 8º, caput, da LC 173/20, remete 
ao artigo 65, da Lei Complementar n. 101/2000, a definição das hipóteses em que estarão 
vedadas as situações que especifica nos seus variados incisos, mormente a de que ora se 
trata, vale dizer, o reajuste de subsídios dos agentes políticos. Verbis: 
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. 
Por sua vez, o artigo 65, da referida Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – tem a seguinte 
previsão: 
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no 
caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e 
Municípios, enquanto perdurar a situação: 
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23 , 31 
e 70; 
II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho 
prevista no art. 9o. 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de estado de defesa ou de sítio, 
decretado na forma da Constituição. 
§ 1º Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos 
de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar 
a situação, além do previsto nos inciso I e II do caput:         
I - serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para:      
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a) contratação e aditamento de operações de crédito;        
b) concessão de garantias;         
c) contratação entre entes da Federação; e         
d) recebimento de transferências voluntárias;          
II - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes 
dos arts. 35, 37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo 
único do art. 8º desta Lei Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam 
destinados ao combate à calamidade pública; 
III - serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts. 14, 16 e 17 desta Lei 
Complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou o aumento da despesa 
sejam destinados ao combate à calamidade pública.          
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo, observados os termos estabelecidos no decreto 
legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública:         
I - aplicar-se-á exclusivamente:        
a) às unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o 
estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto perdurar o referido 
estado de calamidade;     
b) aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas 
relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo. 
II - não afasta as disposições relativas a transparência, controle e fiscalização.         
§ 3º No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com amparo no 
disposto no § 1º deste artigo, a garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos 
contratos de garantia e de contragarantia vigentes. (Grifou-se) 
Como se nota, o caput do artigo 65, da Lei de Responsabilidade Fiscal – dispositivo ao qual 
o art. 8º, da LC 173/20 fez remissão – é claro ao estabelecer que as medidas nele previstas 
deverão ser adotadas após a ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso 
Nacional ou Assembleia Legislativa. 
De acordo com o Decreto n. 10.593/2020, da Presidência da República (que repetiu os 
termos do Decreto n. 7257/10, de 4 de agosto de 2010), estado de calamidade pública é 
situação anormal provocada por desastre que causa danos e prejuízos que impliquem o 
comprometimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público do ente 
federativo atingido ou que demande a adoção de medidas administrativas excepcionais para 
resposta e recuperação. Portanto, trata-se de situação de fato2. 
O artigo 31, do mencionado Decreto, dispõe que a decretação da situação de emergência e 
do estado de calamidade pública tem por finalidade a adoção de medidas administrativas 
excepcionais no território afetado.  
A seu turno, o reconhecimento da calamidade pública trata-se de ato formal e declaratório da 
situação fática verificada no ente federativo, cujo objetivo é ratificar o ato inicial que decretou 
o estado de calamidade, promovendo conferência dos documentos que atestam a situação 
narrada e validando as medidas excepcionais adotadas. É o que se depreende da leitura do 
artigo 34, do Decreto n. 10593/20, senão vejamos: 
“Art. 34.  Constatada, a qualquer tempo, a presença de vícios nos documentos apresentados 
para instruir o processo de reconhecimento ou a inexistência da situação de emergência ou 
do estado de calamidade pública, o ato administrativo que reconheceu a situação de 
emergência ou o estado de calamidade pública e os seus efeitos serão anulados e as 
sanções administrativas e penais cabíveis serão aplicadas.  “ 

                                                           
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10593.htm#art42 
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Nesse ínterim, tendo em vista que o caput do artigo 8º, da Lei Complementar n. 173/20, 
estabelece que as medidas restritivas naquele artigo estabelecidas serão adotadas na 
ocorrência de calamidade, e considerando-se que esta é a situação fática vivenciada pelo 
ente federativo, entende-se que o termo inicial para vigência das respectivas medidas deve 
ser a efetiva situação de calamidade pública, formalizada por meio do Decreto Municipal que 
a noticia, e não o ato do Poder Legislativo Estadual que a reconhece. 
Dessa forma, encontram-se vedadas até 31/12/2021 todas as situações elencadas pelo 
artigo 8º, da LC 173/20, sobretudo a concessão, a qualquer título, de 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. 
Sobre o assunto, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás editou a Instrução 
Normativa n. 13/2020, no seguinte sentido: 
Art. 1º Orientar as Câmaras Municipais que, na hipótese de que trata o art. 65 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a fixação dos subsídios dos agentes políticos para a 
legislatura 2021-2024 deve observar: 
I – as disposições constitucionais estabelecidas no art. 29, incisos V, VI e VII e art. 169, bem 
como os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica; 
II – a vedação disposta no inciso I do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, de modo 
que os efeitos financeiros relativos à fixação dos subsídios com eventual 
alteração/majoração com relação à atual legislatura somente terão início a partir de 1º 
de janeiro de 2022, vedada qualquer cláusula de retroatividade, nos termos do § 3º do 
referido dispositivo legal; 
III – a recomendação de fixação dos subsídios dos agentes políticos em até 30 (trinta) dias 
antes da realização das eleições municipais, nos termos da IN nº 04/2012, considerando a 
alteração da data das eleições dos prazos eleitorais respectivos implementados pela EC nº 
107/2020; 
§ 1º. Deverá, ainda, ser demonstrado o atendimento às exigências impostas pelo art. 169, § 
1º da Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 101/2000 quanto aos limites de 
despesas com pessoal. 
§ 2º. Caso os subsídios não sejam fixados serão considerados, para efeito de controle dos 
gastos efetuados a esse título, aqueles constantes no ato fixatório expedido para a 
legislatura anterior (2017-2020), anotado neste Tribunal, com as devidas revisões gerais 
anuais eventualmente concedidas. 
(...) (Grifou-se) 
Acerca da impossibilidade de concessão de reajuste de subsídios a membros do Poder 
Legislativo Municipal durante o interregno mencionado pelo artigo 8º da LC 173/20, assim 
também se posicionou o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia: 
“EMENTA: CONSULTA. SUBSÍDIO DOSVEREADORES. VEDAÇÃO DA MAJORAÇÃO DOS 
SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOSPARA A LEGISLATURA.OBRIGATORIEDADE DO 
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. ARTIGO 29, INCISO VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE REAJUSTE ATÉ DEZEMBRODE 2021. ARTIGO 8° DA 
LC 173/2020.1. A Lei Municipal que fixará os subsídios dos vereadores deverá obedecer ao 
princípio da anterioridade. Portanto, deverá ser promulgada ainda no exercício corrente 
(último ano de legislatura), para surtir efeitos apenas na subsequente. Salientamos que, de 
acordo com o artigo 44, parágrafo único, da Constituição Federal, “Cada legislatura terá a 
duração de quatro anos”. A construção legal disposta no art.29, VI, da CF/88 impede a 
possibilidade de ocorrer auto concessão de majoração dos próprios subsídios pelos Edis, já 
que a Câmara somente majorará os subsídios dos Vereadores que venham a compor a 
legislatura subsequente àquela que os majorou.2. O artigo 8°, inciso I, da LC n° 173 de 
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2020proibiu a concessão de reajuste até dezembro de2021, ressalvados os casos previstos 
na Lei. Ocorre que, o ano de 2021 será o primeiro ano da legislatura, mas por conta da 
vedação trazida pelo citado dispositivo, caso haja alteração/majoração dos subsídios dos 
vereadores, mesmo que dentro do limite legal, observados os critérios estabelecidos na Lei 
Orgânica do Município e os tetos remuneratórios, não poderão ser concedidos até 31 de 
dezembro de 2021, tendo seus efeitos produzidos somente a partir de 01 de janeiro de2022. 
(PROCESSO Nº 09224e20; PARECER Nº 00946-20)”. (Grifou-se). 
Em convergência a esse entendimento, oportuna, ainda, a transcrição da decisão exarada 
pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos 
do Processo n. 3276/2020. Confira-se: 
“EMENTA: REPRESENTAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. 
MEDIDA CAUTELAR. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS. PODER GERAL DE 
CAUTELA CONFERIDO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS. PRECEDENTE DA NOSSA 
SUPREMA CORTE. PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE 
MARCELINO VIEIRA/RN. REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES, DO PREFEITO, DO 
VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. SUBSÍDIOS. LEIS MUNICIPAIS 
ESPECÍFICAS PARA FIXAÇÃO.PRINCIPÍOS DA ANTERIORIDADE DA  LEGISLATURA E 
DA INALTERABILIDADE. PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19. DECRETAÇÃO DO 
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 173/2020 E 
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DURANTE O 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. LEIS MUNICIPAIS QUE FIXAM E MAJORAM OS 
SUBSÍDIOS DOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS COM EFEITOS FINANCEIROS A 
PARTIR DE 01.01.2021. ANTINOMIA OU CONFLITO APARENTE ENTRE NORMAS. 
INCIDÊNCIA DO CRITÉRIO HIERÁRQUICO DE SOLUÇÃO. PREPONDERÂNCIA DA 
NORMA FEDERAL, POR SER HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. DESCUMPRIMENTO 
DO LIMITE PRUDENCIAL PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PODER LEGISLATIVO 
MUNICIPAL QUE NÃO APRESENTOU ESTUDO PRÉVIO E OS DOCUMENTOS 
CORRELATOS, COMO DETERMINA A LRF. IRREGULARIDADES EVIDENCIADAS EM 
JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR.FUMAÇA DO BOM 
DIREITO E PERIGO DA DEMORA CONFIGURADOS.DEFERIMENTO DA SUGESTÃO 
CAUTELAR NO SENTIDO DE QUE CUMPREM AO PREFEITO MUNICIPAL E AO 
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES QUE ESTIVEREM NO EXERCÍCIO DOS 
RESPECTIVOS MANDATOS SE ABSTEREM DE PROMOVER A ORDENAÇÃO DE 
QUALQUER DESPESA PÚBLICA (PAGAMENTO) RELACIONADA A SUBSÍDIOS 
MAJORADOS COM FULCRO NAS LEIS MUNICIPAIS N.ºS 332 E 333,DE  30 DE JUNHO 
DE 2020, DO MUNICÍPIO DEMARCELINO VIEIRA/RN. IMPERIOSIDADE DE A DDP 
PROMOVER O LEVANTAMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E 
INFRACONSTITUCIONAIS RELATIVOS AO AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL, 
BEM ASSIM MONITORAR O CUMPRIMENTO DA PRESENTE DECISÃO. CITAÇÕES.” 
(Grifou-se).  
Em arremate, cabe citar, ainda, elucidativo trecho da cartilha: “Fixação de subsídios de 
agentes políticos e a LC nº 173/2020 – Contribuição do CNPTC ao Sistema Tribunais de 
Contas (STCs) –”, elaborada pelo Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de 
Contas3: 
“Com  isso,  qualquer  ato  de  fixação  de  subsidio aprovado no  final  da  legislatura 
2017/2020, que ocasione o aumento de despesa (majoração da remuneração do Prefeito 

                                                           
3 disponível em: https://www.cnptcbr.org//wp-content/uploads/2020/10/Cartilha-CNPTC-Fixação-de-Subsídios-e-a-LC-nº-

173.pdf 
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Vice-Prefeito, Secretários e Vereadores), a vigorar  na legislatura seguinte (2021/2024), não 
surtirá efeito no exercício financeiro de 2021, por força da LC 173/20 (art. 8º).Contudo,  por  
força  da  Constituição  Federal,  a  Câmara  de Vereadores possui apenas um momento 
para editar o ato fixação do subsidio, que é o final do mandato dos Edis, conforme exposto 
ao norte (PERÍODO PARA FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO) Para solucionar esse ponto, é de 
bom senso que o Poder Legislativo municipal fixe o subsídio no final da legislatura, 
porém, a alteração do valor da remuneração ao agente político(se for majorado-
aumento de despesa) somente ocorrerá a partir de 01 de janeiro de 2022.” (Grifou-se). 
Portanto, ainda que o reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de 
calamidade pública no Município, tenha sido posterior à promulgação da lei fixadora dos 
subsídios dos agentes políticos municipais, ou mesmo na ausência de formalização do 
estado de calamidade e ulterior reconhecimento – visto que a pandemia é situação que 
afetou, indiscriminadamente, todos os entes federativos – entende-se aplicável, na espécie, 
a vedação inscrita no inciso I, do artigo 8º, da Lei Complementar n. 173/2020, tendo em 
vista que o termo inicial previsto no caput do dispositivo é a efetiva situação de calamidade 
pública, circunstância fática, independente dos atos formais que lhe noticiam ou traçam 
parâmetros para o seu enfrentamento.  
Ademais, como já salientado, a LC 173/2020 impõe a reunião de esforços e recursos para o 
combate ao Coronavírus, e esse desiderato não pode prescindir do fortalecimento financeiro 
dos entes, com a consequente limitação de gastos não essenciais.  
III. CONCLUSÃO 
Diante das considerações de fato e de direito retro expendidas, em especial as regras 
constitucionais e legais que regem a matéria, no mérito, a SAP sugere seja respondido ao 
consulente que: 
Considerando que a pandemia é situação que afetou, indiscriminadamente, todos os entes 
federativos e que a Lei Complementar Federal n. 173/2020 impõe a reunião de esforços e 
recursos para o combate ao Coronavírus, e esse desiderato não pode prescindir do 
fortalecimento financeiro dos entes, com a consequente limitação de gastos não essenciais, 
ainda que o reconhecimento do estado de calamidade pública pela Assembleia Legislativa 
no município tenha sido posterior à promulgação da lei fixadora dos subsídios dos agentes 
políticos municipais (2021/2024) – e mesmo na ausência de reconhecimento formal do 
estado de calamidade pública, na forma do art. 65 da LRF – entende-se aplicável, na 
espécie, a vedação inscrita no inciso I, do artigo 8º, da Lei Complementar n. 173/2020, a 
todos municípios goianos, tendo em vista que o termo inicial previsto no caput do dispositivo 
é a efetiva situação de calamidade pública, circunstância fática, independente dos atos 
formais que lhe noticiam ou traçam parâmetros para o seu enfrentamento.  

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

8. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 0653/2021 (fls. 

20, discordou quanto a um dos fundamentos apresentados pela SAP, tendo se 

manifestado da seguinte forma: 

Dispõe a Lei Complementar nº 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000 e dá outras providências, que:     
(...) 
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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; 
(...) (grifei) 
Acerca da ocorrência de calamidade pública, assim estabelece a Lei Complementar 
nº 101/2000: 
(...) 
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, 
no caso da União, ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e 
Municípios, enquanto perdurar a situação: 
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 
23 , 31 e 70; 
II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho 
prevista no art. 9o. 
§ 1º Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos 
termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e 
enquanto perdurar a situação, além do previsto nos inciso I e II do caput:        
(Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 
I - serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para:     
(Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 
a) contratação e aditamento de operações de crédito;       (Incluído pela Lei 
Complementar nº 173, de 2020) 
b) concessão de garantias;        (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 
c) contratação entre entes da Federação; e        (Incluído pela Lei Complementar nº 
173, de 2020) 
d) recebimento de transferências voluntárias;         (Incluído pela Lei Complementar nº 
173, de 2020) 
II - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e 
decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do 
disposto no parágrafo único do art. 8º desta Lei Complementar, desde que os 
recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública;        
(Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 
III - serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts. 14, 16 e 17 desta 
Lei Complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou o aumento da 
despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública.         (Incluído pela Lei 
Complementar nº 173, de 2020) 
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo, observados os termos estabelecidos no decreto 
legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública:        (Incluído pela Lei 
Complementar nº 173, de 2020) 
I - aplicar-se-á exclusivamente:       (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 
a) às unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que for 
reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto 
perdurar o referido estado de calamidade;    (Incluído pela Lei Complementar nº 173, 
de 2020) 
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b) aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de 
despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo;    (Incluído pela Lei 
Complementar nº 173, de 2020) 
II - não afasta as disposições relativas a transparência, controle e fiscalização.        
(Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 
§ 3º No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com 
amparo no disposto no § 1º deste artigo, a garantia será mantida, não sendo 
necessária a alteração dos contratos de garantia e de contragarantia vigentes.       
(Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 
 
Vê-se desse último texto legal que o § 1º do art. 65 acrescenta disposições além 
daquelas previstas nos incisos I e II do referido dispositivo e o § 2º diz que o disposto 
no § 1º, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que reconhecer o 
estado de calamidade pública, aplicar-se-á exclusivamente às unidades da 
Federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o estado de 
calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto perdurar o referido estado 
de calamidade.     
Assim, de acordo com o art. 65 da Lei Complementar nº 101/2000 e com o art. 8º da 
Lei Complementar nº 173/2020, os entes federativos que não tiverem a calamidade 
pública reconhecida por decreto legislativo não estão sujeitos às limitações deste 
último dispositivo legal.  
Não obstante tais disposições legais restringirem-se às unidades federativas que 
decretaram calamidade pública, reconhecida por decreto legislativo, não se tem 
notícia de que haja algum município em nosso território nacional que não tenha sido 
afetado pela pandemia causada pela COVID-19. 
Tanto é assim que o Congresso Nacional, mediante o Decreto Legislativo nº 06, de 
20 de março de 20204, reconheceu o estado de calamidade pública em todo o 
território nacional e a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, por meio do 
Decreto Legislativo nº 563, de 06 de maio de 20205, reconheceu, para os fins do 
art. 65 da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência 
do estado de calamidade pública nos municípios goianos que assim 

                                                           
4 Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado 

de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da 

Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 

de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 

13.898, de 11 de novembro de 2019, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro 

de 2020, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 

18 de março de 2020. (grifei) 

 

5 https://www.jusbrasil.com.br/diarios/296337157/doego-08-05-2020-pg-2 
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requererem6.  
Inclusive o próprio município de onde provém a consulta já havia exarado o Decreto 
Municipal nº 085, de 16 de março de 2020, no qual declarou a situação de 
emergência em saúde pública no município, em razão da pandemia de doença 
infecciosa viral respiratória (COVID-19), causada pelo agente novo coronavírus7, 
tendo obtido aprovação da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás em 23 de abril 
de 20208, ratificada pelo Decreto Legislativo nº 563/20, com eficácia desde a data da 
sua publicação9, nos termos de seu art. 3º.    
Assim, ao editar tal decreto, referido município declara que foi afetado pela 
calamidade pública decorrente da pandemia, enquadrando-se, portanto, no 
argumento do parecerista de que, “de acordo com interpretação literal do caput do art. 
8º da Lei Complementar nº 173/2020 a proibição somente atinge os municípios 
afetados pela calamidade pública”.  
Embora o questionamento tenha trazido uma indagação específica quanto à 
aplicabilidade da restrição imposta pelo caput do art. 8º da Lei Complementar nº 
173/2020 somente aos municípios cujos decretos foram referendados pela 
Assembleia Legislativa, a aparente dúvida encontra-se superada pelos referidos 
normativos. 
Logo, tal indagação nos causa certa estranheza, pois, a despeito de ter sido 
formulada em tese, questionando a aplicação do texto legal à circunstância relativa à 
ausência de decreto legislativo, o Município de Aragoiânia já declarou a situação de 
emergência, conforme exposto acima, estando, pois, sujeito às vedações do art. 8º, I 
da Lei Complementar nº 173/2020.    
Demais disso, a questão dos subsídios dos agentes políticos já foi enfrentada por 
este Tribunal no Processo nº 08130/20, do qual decorreu a Instrução Normativa nº 
13/20, de observância obrigatória por todos os entes municipais do Estado de Goiás e 
que consta, inclusive, da Cartilha elaborada pelo Conselho Nacional de Presidentes 
dos Tribunais de Contas – CNPTC, como contribuição para o Sistema Tribunais de 
Contas (STCs) 10.              
A fixação dos subsídios dos agentes políticos e a revisão geral anual têm o mesmo 
fundamento de validade. Ambos são autorizados e assegurados pela Constituição 
Federal, arts. 29, incisos V e VI, e 37, X, respectivamente, observadas as regras 
postas pela própria Carta e pelas normas fiscais às quais faz menção expressa, de tal 

                                                           
6https://fgm-go.org.br/decreto-legislativo-assegura-aos-municipios-o-poder-de-declarar-calamidade-publica 

7https://www.aragoiania.go.gov.br/noticias/prefeitura-prorroga-os-efeitos-do-decreto-municipal-no085-2020/ 

8https://portal.al.go.leg.br/noticias/109627/alego-aprova-revogacao-de-lei-e-decretos-de-calamidade-publica 

9 Art. 3º Aos municípios que já tiveram sua situação de calamidade pública reconhecida pela Assembleia 

Legislativa, em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Infecção 

Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19), ficam ratificados os respectivos Decretos Legislativos, com eficácia 

desde a data das respectivas publicações. 

 

10 https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/10/Cartilha-CNPTC-Fixa%C3%A7%C3%A3o-de-

Subs%C3%ADdios-e-a-LC-n%C2%BA-173.pdf 
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modo que não se verifica proibição - e nem poderia haver ante uma norma 
constitucional - à fixação de subsídio que preveja alteração/majoração. Todavia, está 
expressamente vedado pela Lei Complementar nº 173/20 que se dê efeitos 
financeiros a essa previsão até o dia 31.12.2021.     
Tais pagamentos em valores superiores aos da legislatura anterior somente poderão 
ser efetivamente pagos, assim, após o dia 1º de janeiro de 2022.       
Ressalte-se ainda que além das normas constitucionais e fiscais devem ser 
observadas as recomendações, determinações e orientações contidas na Instrução 
Normativa nº 04/12 e na Instrução Normativa nº 13/20, ambas deste Tribunal.  
Nesse contexto, discordamos do fundamento apresentado na tese da Especializada, 
no sentido de que a vedação do art. 8º, I da Lei Complementar nº 173/2020 é 
aplicável a todos os municípios goianos, mesmo que não tenha havido o 
reconhecimento formal do estado de calamidade e que o termo inicial previsto no 
caput do referido dispositivo é a efetiva situação de calamidade pública, circunstância 
fática, independente dos atos formais, pois a referida lei dispõe expressamente que 
“na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101... ficam proibidos(...)” 
e tal hipótese está posta nesse dispositivo de forma categórica “na ocorrência de 
calamidade reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas 
Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios (...)”. 
A entender-se de outro modo, levaria à negação da validade do texto expresso da lei 
em comento. 
Apesar dessa discordância, quanto à resposta ao que foi questionado, nosso 
posicionamento segue a mesma linha defendida pela unidade técnica, ou seja, a 
vedação contida no art. 8º, da LC nº 173/2020, aplica-se ao caso presente. 
Assim sendo, de acordo com a norma geral e abstrata, a vedação em comento requer 
que a ocorrência de calamidade pública seja reconhecida pelo Congresso Nacional, 
no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e 
Municípios, enquanto perdurar a situação, como dispõe expressamente o art. 65 da 
Lei Complementar nº 101/2000. 
Isso posto, manifesta-se este Órgão Ministerial no sentido de que, ante à pergunta 
formulada, assim se responda ao consulente: 
Em tese, de acordo com a norma geral e abstrata, a vedação posta pelo art. 8º da Lei 
Complementar nº 173/2020 requer que a ocorrência de calamidade pública seja 
reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias 
Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação, 
como dispõe expressamente o art. 65 da Lei Complementar nº 101/2000. 
Desse modo, os entes federativos que não tiverem a calamidade pública reconhecida 
por decreto legislativo não estariam sujeitos às limitações do art. 8º, da Lei 
Complementar 173/2020. 
No plano fático, contudo, verifica-se que, tanto o Congresso Nacional, quanto a 
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, reconheceram a situação de 
calamidade pública decorrente da pandemia causada pela COVID-19. E, no caso 
específico do Município de onde provém o questionamento, o Decreto 
Municipal nº 085, de 16 de março de 2020, foi aprovado pela ALEGO em 23 de 
abril de 2020, conforme exposto acima.    
Assim, havendo decreto legislativo referendando o decreto municipal que 
declara situação pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19,  
não é possível pagar aos Vereadores da atual legislatura os subsídios fixados 
no ano anterior em valores superiores aos da antiga legislatura até o dia 1º de 
janeiro de 2022. 
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Frise-se, por relevante, que, além do limite temporal imposto pelo dispositivo legal em 
questão, para o efetivo pagamento dos valores fixados, devem ser observadas todas 
as normas constitucionais e fiscais, de acordo com a Instrução Normativa nº 13/20 
deste Tribunal.  
(CON) 

9. É o Relatório. 

 

DA PROPOSTA DE DECISÃO 

I – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

10. Preliminarmente, verifica-se que a consulta atende aos requisitos de 

admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal, vez que: a) o 

consulente possui legitimidade ativa; b) contém a indicação precisa do seu objeto; c) 

está acompanhada do parecer do órgão de assistência jurídica/técnica da autoridade 

consulente; e d) está compreendida no rol de competência deste Tribunal. 

11. Ademais, constata-se que a matéria consultada nos autos não possui 

nítido caráter de caso concreto, possuindo o devido grau de abstração, não 

incorrendo, portanto, na vedação do art. 200, segunda parte, do Regimento Interno 

desta Corte de Contas. 

12. Diante do exposto, esta relatoria manifesta-se pelo conhecimento da 

presente consulta passando à análise meritória do feito. 

II – DO MÉRITO 

13. Antes de adentrar na análise do questionamento formulado faz-se 

necessário tecer alguns esclarecimentos sobre a Lei Complementar 173/2020. 

14. O Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-

2 (Covid-19) foi instituído mediante a edição da Lei Complementar 173/2020 de 28 

de maio de 2020. A partir de então foram estabelecidas várias medidas com o 

objetivo de minimizar os possíveis prejuízos financeiros que seriam suportados pelos 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br


Fls.____ 

 

 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400008-21-resultado.docx 
 

16 

 

entes federados, dentre as quais, se destaca, a suspensão de cobrança de créditos 

públicos (art. 1º) e o auxílio financeiro da União aos Estados e Municípios (art. 5º). 

15. Como contrapartida à ajuda financeira recebida, foram estabelecidas 

restrições quanto aos gastos com pessoal, nos termos previstos no seu artigo 8º, a 

serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios afetados pela 

calamidade pública decorrente da pandemia. As vedações são temporárias, com 

vigência entre 28/05/2020 (data da publicação da Lei Complementar) a 31/12/2021, 

nos termos do caput do referido artigo. 

16. Assim, tendo em vista as proibições estabelecidas na LC 173/2020, 

questiona o consulente a possibilidade de pagar aos vereadores da atual legislatura 

os subsídios fixados no ano anterior, em valores superiores ao da legislatura que 

precedeu, caso a Assembleia Legislativa não tenha reconhecido o Decreto Municipal 

de situação de calamidade pública decorrente da pandemia de Coronavírus. 

17. De início cabe prestar alguns esclarecimentos quanto à fixação de 

subsídios dos edis.  

18. O artigo 29 da Constituição Federal estabelece no seu inciso VI que o 

subsídio dos vereadores será fixado pela Câmara Municipal em cada legislatura para 

vigorar na subsequente, devendo observar os critérios estabelecidos na Lei 

Orgânica do Município. Esta norma consubstancia o princípio da Anterioridade. 

19. Depreende-se, assim, que esse princípio constitucional veda a fixação 

de subsídios dos vereadores na própria legislatura, evitando, assim, que os 

legisladores promovam “mudanças em causa própria, em atenção, sobretudo, aos 

princípios da impessoalidade e da moralidade”, conforme suscitado pela SAP. 

20. Cabe salientar que a Lei Complementar 173/2020 entrou em vigor no 

ano de 2020, que antecedeu a nova legislatura dos cargos políticos municipais. Por 

essa razão, gerou-se muitas dúvidas quanto à possibilidade de fixação de novos 
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valores remuneratórios aos edis e ao seu pagamento a partir da legislatura que se 

iniciaria em 2021, tendo em vista a vedação estabelecida no inciso I do artigo 8º da 

referida lei complementar.  

21. Diante disso, o TCM/GO exarou a IN 13/2020, orientando seus 

jurisdicionados sobre a fixação de subsídios dos agentes políticos para o período de 

2021-2024, dispondo em seu artigo 1º, incisos I e II o seguinte: 

Art. 1º Orientar as Câmaras Municipais que, na hipótese de que trata o art. 65 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, a fixação dos subsídios dos agentes políticos para a 
legislatura 2021-2024 deve observar:  
I – as disposições constitucionais estabelecidas no art. 29, incisos V, VI e VII e art. 
169, bem como os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica;  
II – a vedação disposta no inciso I do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, de modo 
que os efeitos financeiros relativos à fixação dos subsídios com eventual 
alteração/majoração com relação à atual legislatura somente terão início a partir de 1º 
de janeiro de 2022, vedada qualquer cláusula de retroatividade, nos termos do § 3º 
do referido dispositivo legal; 
(...) 

22. Essa também é a orientação do Conselho Nacional dos Presidentes de 

Tribunais de Contas - CNPTC, conforme se depreende abaixo: 

O quarto e último andamento, aqui abordado e adotado por este Conselho, também 
é intermediário. Seus defensores concordam, como o terceiro, que os subsídios 
podem ser fixados, observando os preceitos das Constituições Federal, 
Estaduais e as Leis Orgânicas. Todavia ponderam que as regras transitórias de 
restrição contidas no art. 8º da LC nº 173/2020 não devem ser mantidas em período 
posterior. 
Ou seja, para os que defendem esse posicionamento, o ato pode ser praticado. Os 
efeitos financeiros é que ficam suspensos até 31/12/2021 (LC nº 173/2020, art. 
8º, caput), mas a restrição se aplica apenas aos entes reconhecidamente 
atingidos pela declaração de calamidade pública. 
Quer dizer, eventualmente pode haver um ente federado, (em 2020 um 
município, mais precisamente) que não necessite submeter-se a essa restrição, 
por não estar abrangido pela calamidade declarada. Essa posição parece mais 
acertada, pois não admite a aplicação conjugada do art. 21 da LRF e do art. 8º da Lei 
Complementar nº 173/2020 após 31/12/2021. 
Vale lembrar que o art. 8º, § 3º da LC nº 173/2020 dispõe que a LDO e a LOA 
poderão conter dispositivos e autorizações que versem sobre as vedações nele 
contidas (no art. 8º). Todavia, os efeitos somente poderão ser implementados após a 
data de 31/12/2021.11 (Grifo nosso). 

                                                           
11 https://www.cnptcbr.org//wp-content/uploads/2020/10/Cartilha-CNPTC-Fixa%C3%A7%C3%A3o-de-

Subs%C3%ADdios-e-a-LC-n%C2%BA-173.pdf 
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23. Tem-se, portanto, que tendo sido decretado o estado de calamidade no 

ente federativo, nos moldes previstos no artigo 65 da LRF, será possível a fixação de 

subsídios aos agentes políticos para a legislatura 2021-2024, observadas as normas 

constitucionais e a Lei Orgânica Municipal, contudo, os seus efeitos financeiros 

somente incidirão a partir de 1º de janeiro de 2022.  

24. Por outro lado, se eventualmente algum município não houvesse 

declarado estado de calamidade, não estaria sujeito às vedações estabelecidas no 

artigo 8º da LC 173/2020. 

25.  O MPC manifestou-se no mesmo sentido, aduzindo que, “de acordo 

com o artigo 65 da LC 101/2020 e com o artigo 8º da Lei Complementar n.º 

173/2020, os entes federativos que não tiveram a calamidade pública reconhecida 

por decreto legislativo não estão sujeitos às limitações deste último dispositivo legal”. 

26. Para melhor compreensão do tema serão apresentadas a seguir 

algumas considerações acerca da decretação do estado de calamidade e suas 

formalidades. 

27. A SAP cita o Decreto Federal n. 10.593/2020, que dispõe “sobre a 

organização e o funcionamento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - 

Sinpdec e do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - Conpdec, sobre o 

Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Sistema Nacional de Informações 

sobre Desastres”, o qual define o estado de calamidade pública no inciso VIII, do art. 

2º, da seguinte forma: 

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 
(...) 
VIII - estado de calamidade pública - situação anormal provocada por desastre que 
causa danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da 
capacidade de resposta do Poder Público do ente federativo atingido ou que 
demande a adoção de medidas administrativas excepcionais para resposta e 
recuperação; 
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28. Nos termos do artigo 29 do referido Decreto Federal, o estado de 

calamidade será declarado por Chefe do Poder Executivo do ente federado: 

Art. 29.  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão declarar situação 
de emergência ou estado de calamidade pública por ato do respectivo Chefe do 
Poder Executivo quando for necessária a adoção de medidas imediatas ou 
excepcionais para mitigar os efeitos do desastre. (Grifo nosso). 

29. Já o artigo 65 da LRF estabelece que a calamidade pública deve ser 

reconhecida pela Assembleia Legislativa do Estado, quando declarada pelos 

Estados e Municípios, arrolando nos seus incisos e parágrafos os benefícios a que 

estarão sujeitos enquanto perdurar a situação: 

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso 
Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos 
Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação: 
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 
23 , 31 e 70; 
II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho 
prevista no art. 9o. 
§ 1º Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos 
termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e 
enquanto perdurar a situação, além do previsto nos inciso I e II 
do caput:        (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 
I - serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, 
para:     (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 
a) contratação e aditamento de operações de crédito;       (Incluído pela Lei 
Complementar nº 173, de 2020) 
b) concessão de garantias;        (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 
c) contratação entre entes da Federação; e        (Incluído pela Lei Complementar nº 
173, de 2020) 
d) recebimento de transferências voluntárias;         (Incluído pela Lei Complementar nº 
173, de 2020) 
II - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e 
decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do 
disposto no parágrafo único do art. 8º desta Lei Complementar, desde que os 
recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade 
pública;        (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 
III - serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts. 14, 16 e 17 desta 
Lei Complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criaç ão ou o aumento da 
despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública.         (Incluído pela Lei 
Complementar nº 173, de 2020) 
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo, observados os termos estabelecidos no decreto 
legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública:        (Incluído pela Lei 
Complementar nº 173, de 2020) 
I - aplicar-se-á exclusivamente:       (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 
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a) às unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que for 
reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto 
perdurar o referido estado de calamidade;    (Incluído pela Lei Complementar nº 173, 
de 2020) 
b) aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de 
despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo;      (Incluído pela Lei 
Complementar nº 173, de 2020) 
II - não afasta as disposições relativas a transparência, controle e 
fiscalização.        (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) 
§ 3º No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com 
amparo no disposto no § 1º deste artigo, a garantia será mantida, não sendo 
necessária a alteração dos contratos de garantia e de contra garantia 
vigentes.       (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020) (grifo nosso) 

 

30. Aduz a Secretaria que “o reconhecimento da calamidade pública 

consiste em um ato formal e declaratório da situação fática verificada no ente 

federativo, cujo objetivo é ratificar o ato inicial que decretou o estado de calamidade, 

promovendo conferência dos documentos que atestam a situação narrada e 

validando as medidas excepcionais adotadas”, conforme se depreende do teor do 

artigo 34 do Decreto Federal n. 10.593/2020: 

Art. 34. Constatada, a qualquer tempo, a presença de vícios nos documentos 
apresentados para instruir o processo de reconhecimento ou a inexistência da 
situação de emergência ou do estado de calamidade pública, o ato administrativo que 
reconheceu a situação de emergência ou o estado de calamidade pública e os seus 
efeitos serão anulados e as sanções administrativas e penais cabíveis serão 
aplicadas.  

31. Por essa razão, a SAP afirma que o termo inicial para a vigência das 

medidas restritivas, impostas no artigo 8º da LC 173/2020, deve ser o Decreto 

Municipal que noticia o estado de calamidade, por representar a situação fática 

vivenciada pelo ente federativo, e não o ato do Poder Legislativo Estadual que a 

reconhece. 

32. Fundamentando o seu posicionamento na interpretação literal do caput 

do artigo 8º da A Lei Complementar 173/2020, adiante transcrito, o Ministério Público 

discorda da SAP: 

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 
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calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de 
dezembro de 2021, de: (...) (Grifo nosso) 

33. Pugna o parquet que a vedação de que trata o inciso I do artigo 8º da 

LC 173/2020 deve incidir somente a partir do reconhecimento do ato do Poder 

Executivo Municipal, pela Assembleia Legislativa do Estado, pois a lei se refere de 

forma categórica ao disposto no artigo 65 da LC 101/2000. Afirma, assim, que a 

interpretação contrária a este entendimento “levaria à negação da validade do texto 

expresso da lei em comento”.  

34. A relatoria concorda com a Secretaria que o termo inicial para vigência 

das medidas restritivas estabelecidas no artigo 8º da LC 173/2020 deve ser a efetiva 

situação de calamidade pública externada no Decreto Municipal e não o ato do 

Poder Legislativo Estadual que a reconhece.  

35. Veja que, ao expedir decreto noticiando calamidade pública, o 

município já está suportando as consequências desta situação. Assim, se houver o 

aguardo do reconhecimento da Assembleia Legislativa para que incidam as 

vedações do artigo 8º da LC 173/2020, estar-se-ia possibilitando realização de 

gastos não essenciais num momento em que todos os esforços devem se voltar ao 

combate a pandemia e a recuperação econômica do ente.  

36. De igual forma, a eventual omissão da Assembleia na expedição do ato 

que reconhece a calamidade não pode consistir em justificativa para a não 

observância das restrições impostas na Lei Complementar 173/2020, devendo 

prevalecer a situação fática formalizada no decreto municipal.  

37. Conforme suscitado pela SAP, “a LC 173/2020 impõe a reunião de 

esforços e recursos para o combate ao Coronavírus, e esse desiderato não pode 

prescindir do fortalecimento financeiro dos entes, com a consequente limitação de 

gastos não essenciais”. 
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38. Ademais, não se pode olvidar que “não se tem notícia de que haja 

algum município em nosso território nacional que não tenha sido afetado pela 

pandemia causada pela COVID-19”, conforme suscitado pelo MPC.  Por essa razão, 

não se vislumbra, a princípio, que possa haver recusa da Assembleia Legislativa em 

reconhecer a situação declarada no decreto municipal, com fundamento na 

inexistência da situação de calamidade causada pela pandemia de coronavírus. 

39. Pontue-se que, apenas nas situações em que a Assembleia Legislativa 

formalmente não reconhecer o estado de calamidade decretado, em razão da 

pandemia de Covid-19, é que o município não se sujeitará às vedações 

estabelecidas no artigo 8º da Lei Complementar 173/2021. Portanto, a omissão ou 

demora na expedição do ato de reconhecimento não justifica inobservância das 

referidas vedações.  

40. Cabe salientar que o Ministério Público de Contas fez algumas 

considerações acerca da situação em concreto quanto à decretação do estado de 

calamidade no município de Aragoiânia, as quais não competem ser analisados no 

bojo do feito, tendo em vista o disposto no § 3º do artigo 31 da LOTCMGO. 

41. Diante do explicitado acima, verifica-se que, tendo sido expedido pelo 

Chefe do Poder Executivo o decreto declarando o estado de calamidade no 

município, devem ser observadas as restrições estabelecidas no artigo 8º da LC 

173/2020, antes mesmo do seu reconhecimento pela Assembleia Legislativa, tendo 

em vista que o termo inicial previsto no caput desse artigo é a efetiva situação de 

calamidade pública.  

42. Dessa maneira, cabe responder ao consulente que: 

a. as restrições impostas no inciso I do artigo 8º da LC 173/2020 devem 

ser observadas a partir do decreto municipal expedido pelo Chefe do Poder 

Executivo Municipal, antes mesmo do reconhecimento da Assembleia Legislativa, 
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tendo em vista que o termo inicial do caput do referido artigo é a efetiva situação de 

calamidade pública; 

b. decretado o estado de calamidade pública, em razão da pandemia de 

coronavírus, a Câmara Municipal somente poderá pagar os subsídios fixados no ano 

anterior, em valores superiores aos da antiga legislatura, a partir de 1º janeiro de 

2022, tendo em vista a vedação inscrita no inciso I do art. 8º da Lei Complementar 

173/2020 e as disposições contidas na IN 13/2020 TCMGO;  

c. o município não se sujeitará às vedações impostas pelo artigo 8º, da 

LC 173/2020 apenas na hipótese de a Assembleia Legislativa formalmente não 

reconhecer o decreto expedido pelo Prefeito, isto é, a omissão ou demora na 

expedição do ato de reconhecimento não justifica inobservância das referidas 

vedações. 

 Conforme todo o exposto, amparado na fundamentação supra, nos 

termos do artigo 85, § 1º da Lei 15.958/2007, com redação acrescida pela Lei 

17.288/2011, art. 83 do Regimento Interno, regulamentado pela Resolução 

Administrativa nº 232/2011, cujo artigo 6º, IV foi disciplinado pela Portaria n. 

557/2011, proponho que o Tribunal Pleno adote a minuta de Acórdão Consulta que 

submeto à sua deliberação. 

43. É a Proposta de Decisão. 

Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo, Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 29 de junho de 2021.  

 
 

Vasco C. A. Jambo 
Conselheiro Substituto – relator  
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