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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00007/2022 – Técnico-Administrativa Extraordinária 

Processo n° 02621/22 

Município Uruana 

Órgão Poder Executivo 

Assunto Consulta - acerca da legalidade jurídica de efetivar reajuste de periodicidade, por falta 

de disposição nesse sentido nos editais e nos contratos (ticket 87841). 

Períodos de Referências 2021/2022 

Consulente Nei dos Reis Cruz 

CPF nº 015.448.521-77 

Cargo Prefeito Municipal 

Relator Conselheiro-Substituto Maurício Oliveira Azevedo 

Revisor Conselheiro-Substituto Irany de Carvalho Júnior 

CONSULTA. CONHECIMENTO. É POSSÍVEL FIXAÇÃO, POR LEI, DE 
REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NOS TERMOS DO 
ACÓRDÃO CONSULTA AC-CON Nº 00015/15, NA VIGÊNCIA DA LEI 
COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020, DESDE QUE A DESPESA 
ESTEJA PREVISTA NO ORÇAMENTO RESPECTIVO, BEM COMO 
AUTORIZADA DE FORMA ESPECÍFICA NA LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS, NOS TERMOS DO ART. 169, §1º, I E II, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMO TAMBÉM DEVE ATENDER ÀS 
EXIGÊNCIAS DOS ART. 16 E 17 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 
RELATIVAS À GERAÇÃO DE DESPESA. CONTUDO, OS EFEITOS 
FINANCEIROS DE LEI MUNICIPAL, QUE FIXA REMUNERAÇÃO PARA OS 
CONSELHEIROS TUTELARES, COM AUMENTO/REAJUSTE, EM 
PERÍODO VEDADO PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/20, 
SOMENTE PODERÃO SER APLICADOS A PARTIR DE 1º/01/2022. 
CIÊNCIA AO INTERESSADO. ARQUIVAMENTO. 

 VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os 

conselheiros integrantes do Colegiado Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado de Goiás, diante das razões expostas no Voto Revisor nº 112/2022-

GCSICJ, do Revisor, Conselheiro Substituto Irany Júnior, em: 

I - CONHECER DA CONSULTA, uma vez que preencheu os requisitos 

de admissibilidade do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do RITCM, deste Tribunal de 

Contas; 

II - RESPONDER AO CONSULENTE os seguintes questionamentos: 

QUESTÃO: “É possível fixação de remuneração dos conselheiros 

tutelares, por lei, no período vedado pela LC 173/20? ” 

http://www.tcm.go.gov.br/
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RESPOSTA: É possível fixação, por lei, de remuneração dos 

conselheiros tutelares, nos termos do Acórdão Consulta AC-CON nº 00015/15, na 

vigência da Lei Complementar Federal nº 173/2020, desde que a despesa esteja 

prevista no orçamento respectivo, bem como autorizada de forma específica na lei 

de diretrizes orçamentárias, nos termos do art. 169, §1º, I e II, da Constituição 

Federal, como também deve atender às exigências dos art. 16 e 17 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal relativas à geração de despesa. Contudo, os efeitos 

financeiros de lei municipal, que fixa remuneração para os conselheiros tutelares, 

com aumento/reajuste, em período vedado pela Lei Complementar Federal nº 

173/20, somente poderão ser aplicados a partir de 1º/01/2022. 

III - DAR ciência ao Consulente da presente Decisão. 

IV - DETERMINAR o arquivamento deste feito tão logo ocorra o trânsito 

em julgado. 

 À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

21 de Junho de 2022. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Revisor: Irany de Carvalho Júnior. 

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

Francisco José Ramos, Cons. Humberto Aidar, 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 e o representante do Ministério Público de 

Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

Votação: Votaram(ou) com o Cons. Irany de Carvalho Júnior: Cons. 

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

Castro Neto. 

Votaram com o Relator não-votante Cons. Subst. Maurício Oliveira 

Azevedo, o Cons. Humberto Aidar, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. 

Valcenôr Braz de Queiroz. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 112/2022-GCSICJ – VOTO REVISOR 

Processo n° 02621/22 

Município Uruana 

Órgão Poder Executivo 

Assunto Consulta - acerca da legalidade jurídica de efetivar reajuste de periodicidade, por falta 

de disposição nesse sentido nos editais e nos contratos (ticket 87841). 

Períodos de Referências 2021/2022 

Consulente Nei dos Reis Cruz 

CPF nº 015.448.521-77 

Cargo Prefeito Municipal 

Relator Conselheiro-Substituto Maurício Oliveira Azevedo 

Revisor Conselheiro-Substituto Irany de Carvalho Júnior 

CONSULTA. CONHECIMENTO. É POSSÍVEL FIXAÇÃO, POR LEI, DE 
REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NOS TERMOS DO 
ACÓRDÃO CONSULTA AC-CON Nº 00015/15, NA VIGÊNCIA DA LEI 
COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020, DESDE QUE A DESPESA ESTEJA 
PREVISTA NO ORÇAMENTO RESPECTIVO, BEM COMO AUTORIZADA DE FORMA 
ESPECÍFICA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, NOS TERMOS DO ART. 
169, §1º, I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMO TAMBÉM DEVE ATENDER ÀS 
EXIGÊNCIAS DOS ART. 16 E 17 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 
RELATIVAS À GERAÇÃO DE DESPESA. CONTUDO, OS EFEITOS FINANCEIROS 
DE LEI MUNICIPAL, QUE FIXA REMUNERAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS 
TUTELARES, COM AUMENTO/REAJUSTE, EM PERÍODO VEDADO PELA LEI 
COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/20, SOMENTE PODERÃO SER APLICADOS A 
PARTIR DE 1º/01/2022. CIÊNCIA AO INTERESSADO. ARQUIVAMENTO. 

I - RELATÓRIO 

1.1 Do objeto 

Cuidam os autos de Consulta formulada pelo senhor Nei dos Reis 

Cruz, Prefeito do Município de Uruana, por meio do Ofício nº 07/2022 (ticket 87841), 

na qual indaga a este Tribunal de Contas sobre a aplicabilidade da Lei Municipal nº 

1.425/2021, que fixou novo subsídio dos membros do conselho tutelar do município 

de Uruana, em face das vedações impostas pela Lei Complementar nº 173/2020. 

1. Eis o inteiro teor da Consulta: 

Oficio nº 007/2022 Uruana/GO, 13 de Janeiro de 2022. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Senhor Presidente, 
Tem o presente a finalidade precípua de nos termos do Regimento Interno do 
TCMGO, formular consulta em caráter de urgência a esta Corte de Contas acerca 
da aplicabilidade por parte do Poder Executivo da Lei Municipal nº 1.425/2021, que 
fixou nova remuneração a titulo de subsídios dos Membros do Conselho Tutelar do 
Município de Uruana/GO, especialmente por possível proibição em face da Lei 
Complementar n] 173/20, ou qualquer outro vicio que possa macular a legalidade da 
mesma, consoante devidamente explicitado no Parecer Jurídico em anexo. 
Na expectativa de um pronto atendimento, despeço-me. 
Respeitosamente, 
Nei Cruz 
Prefeito Municipal 

1.2 Da tramitação 

1.2.1 Da instrução 

2. Por meio do Despacho nº 92/2022 – GABMOA, o Relator encaminhou 

os autos à Divisão de Documentação e Biblioteca para os fins do art. 134, XV do 

Regimento Interno, volvendo àquele Gabinete com o Despacho nº 40/2022, 

informando a existência de respostas dadas por este Tribunal de Contas em 

assuntos afetos ao à remuneração dos Membros dos Conselhos Tutelares, a seguir 

reproduzido: 

DESPACHO Nº 040/2022 – Em atendimento ao Despacho nº 0092/2022-GABMOA, 
do Gabinete do Conselheiro-Substituto Maurício Oliveira Azevedo e, considerando o 
disposto no inc. XV do art. 134 do RI TCMGO - RA nº 073/20091, juntamos ementas 
de atos deste Tribunal relacionados ao questionamento dos autos: fixação de 
remuneração (subsídios) para Membros do Conselho Tutelar. 
Encaminhem-se os autos ao Gabinete do Conselheiro-Substituto Maurício Oliveira 
Azevedo. 
Remuneração de Membros do Conselho Tutelar 
AC-CON nº 015/15 – Município de Bom Jesus  
EMENTA: É dever do jurisdicionado, por iniciativa do Chefe do Poder Executivo, a 
edição de lei municipal específica, em prazo razoável, implementando a 
remuneração e demais benefícios ao Conselheiro Tutelar e a fixação do prazo inicial 
para a concessão do benefícios. 
Lei nº 12.696/12, art. 134. Lei nº 12.696/12 
DATA: 28.10.2015  
PUBLICAÇÃO DOC: 461, de 04.11.2015. p. 20 
INDEXAÇÃO: Estatuto da criança e do adolescente. Prefeito. Conselheiro tutelar. 
Remuneração 
RC n.º 111/99 – Bom Jardim de Goiás 
EMENTA: Impossibilidade do desconto previdenciário na remuneração de membro 
do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, por não existir relação de 
emprego, conforme previsão em lei municipal. Conselheiro Tutelar. 
RC n.º 110/98. 

                                                           
1 Art. 134. Compete à Divisão de Documentação e Biblioteca: XV – atuar, inicialmente, nos processos de consultas, indicando a existência de resolução 
respondendo matéria semelhante; 
______________________________________________________________________________________ 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2017/08/RC015-2015.pdf
file://///TCM-FPS-01/TMT/Biblioteca/RESOLUÇÕES%20TCM%20DIGITALIZADAS/RC%201999%20-%20TEXTO%20DIGITALIZADO/RC%20111%20-99.PDF
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TCM, 02.12.99 
RC nº 110/98 - Nerópolis 
EMENTA: Impossibilidade de contratação de membros do Conselho Tutelar, pois 
os mesmos serão escolhidos pela comunidade, e não contratados. São os 
mesmos pertencentes ao gênero agentes honoríficos da espécie agentes públicos. 
Viabilidade da remuneração dos Conselheiros, desde que haja previsão em lei 
municipal. 
Lei nº 8.069, de 13.07.90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), arts. 132 e 134 
TCM, 11.11.98 

RC N 107/97 - Hidrolândia 
EMENTA: Da legalidade de pagamento de plantões aos Membros do Conselho 
Tutelar do Município, no valor fixado em lei. Remuneração. 
TCM, 27.08.97 
RC Nº 113/96 - Goiatuba 
EMENTA: Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do 
Adolescente. Fixação por lei municipal. Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
Ilegalidade de concessão das mesmas vantagens atribuídas aos servidores, aos 
Membros do Conselho Tutelar, pois estes não são servidores públicos, mas 
agentes honoríficos (espécie do gênero agentes públicos) prestando relevantes 
serviços à comunidade (munus público). 
TCM, 17.10.96 
RC Nº 053/96 – Santa Helena de Goiás 
EMENTA: Por importarem em aumento de despesa, as matérias constantes dos 
projetos de lei que criam subsídio dos membros do Conselho Tutelar e institui o 
fundo de Desenvolvimento Municipal, são de iniciativa do Chefe do poder 
Executivo Municipal, portanto apresentam vício de origem. 
TCM, 29.03.96 
RC Nº 031/94 - Anápolis 
EMENTA: De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é facultado 
remunerar os membros do Conselho Tutelar, através de lei específica e ainda ser 
consignada no orçamento do Município a previsão de recursos necessários ao 
funcionamento do Conselho;  na falta da previsão, deverá ser estabelecido crédito 
especial para o fim. 
O recebimento e aplicação dos recursos que compões o Fundo Municipal, a ser 
administrado pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, deverá ser 
objeto de análise e julgamento por parte deste Tribunal. 
TCM, 20.04.94 
RC Nº 042/93 - Itumbiara 
EMENTA: Os recursos necessários para o funcionamento do Conselho Tutelar 
devem ou deveriam estar previstos no orçamento municipal, incluída a 
remuneração de seus membros. Não havendo previsão na lei orçamentária, 
poderá o Senhor Prefeito, mediante autorização legislativa - lei ordinária - abrir 
crédito especial.  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
TCM, 31.03.93 

1.2.2 Do Parecer da Assessoria Jurídica do Consulente 

3. Esta consulta veio instruída com o Parecer Jurídico da Consultoria 

Jurídico/Administrativo junto a Auditoria de Controle Interno, concluindo que “não 

vislumbra qualquer impedimento de ordem legal que impeça a imediata 

http://www.tcm.go.gov.br/
file://///TCM-FPS-01/TMT/Biblioteca/RESOLUÇÕES%20TCM%20DIGITALIZADAS/RC%201998%20-%20TEXTO%20DIGITALIZADO/RC%20110-98.PDF
file://///TCM-FPS-01/TMT/Biblioteca/RESOLUÇÕES%20TCM%20DIGITALIZADAS/RC%201997%20-%20TEXTO%20DIGITALIZADO/RC%20107-97.PDF
file://///TCM-FPS-01/TMT/Biblioteca/RESOLUÇÕES%20TCM%20DIGITALIZADAS/RC%201996%20-%20TEXTO%20DIGITALIZADO/RC%20113-96.PDF
file://///TCM-FPS-01/TMT/Biblioteca/RESOLUÇÕES%20TCM%20DIGITALIZADAS/RC%201996%20-%20TEXTO%20DIGITALIZADO/RC%20053-96.PDF
file://///TCM-FPS-01/TMT/Biblioteca/RESOLUÇÕES%20TCM%20DIGITALIZADAS/RC%201994%20-%20TEXTO%20DIGITALIZADO/RC%20031-94.PDF
file://///TCM-FPS-01/TMT/Biblioteca/RESOLUÇÕES%20TCM%20DIGITALIZADAS/RC%201993%20-%20TEXTO%20DIGITALIZADO/RC%20042-93.PDF
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aplicabilidade da lei municipal em apreço, até porque consoante estabelece em 

seu art. 2° "a estimativa do impacto orçamentário-financeiro exigidas nos 

artigos 16, I, e § 2°, 17 e §§ da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 

(Lei de Responsabilidade Fiscal), se faz parte integrante da mesma”, conforme 

transcrição que segue: 

PARECER JURIDICO n° 001/2022- ACI 
Trata-se Parecer Jurídico acerca de questão suscitada em sede de Auditoria de 
Controle Interno do Município de Uruana/GO, quanto a aplicabilidade da Lei 
Municipal n° 1.425/2021, que FIXA NOVA REMUNERAÇÃO A TITULO DE 
SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE 
URUANA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS" 
É o breve relatório. 
Preliminarmente necessário frisar que embora o art.134, da Lei n° 8.069/90, 
estabeleça que a remuneração dos Conselheiros Tutelares seja apenas eventual, 
a extrema relevância de suas atribuições, somada às dificuldades encontradas no  
desempenho da função, bem como a indispensável dedicação exclusiva, em 
tempo integral, com mais completo e necessário atendimento à população infanto-
juvenil local, exigem que a função seja subsidiada e em patamar razoável. 
A experiência demonstra que, em municípios onde o Conselho Tutelar não tem 
seus integrantes subsidiados pela municipalidade e definidos em lei, o 
atendimento prestado é deficiente, assim como insignificante é o número de 
interessados em assumir a função, comprometendo desse modo a própria 
existência do órgão. 
Inaceitável é o argumento da "inexistência de recursos" para o pagamento dos 
Conselheiros Tutelares, pois, quando se trata de criança e adolescente e em razão 
do princípio constitucional da prioridade absoluta, impera o comando da 
destinação privilegiada de recursos públicos (inclusive para assegurar o regular 
funcionamento do Conselho Tutelar), de modo a afastar nesse aspecto a 
discricionariedade do administrador. 
Frisando ainda que os recursos necessários ao funcionamento do Conselho 
Tutelar, ai incluídos os subsidies devidos aos Conselheiros, de conformidade com 
o disposto no art. 134, parágrafo único, da Lei n° 8.069/90( in verbis), deverão 
estar previstos no orçamento do município, sendo que o repasse da verba pela 
Prefeitura não estabelece qualquer "vinculo empregatício" (devendo a própria lei 
municipal assim o ressalvar de maneira expressa, já que tal vinculo tem coma um 
dos requisitos a relação de subordinação entre empregador e empregado, 
inexistente entre o Munícipio e o Conselheiro Tutelar), nem faz com que os 
Conselheiros Tutelares venham a integrar os quadros de funcionários da 
Municipalidade. Isso combinado com as disposições insertas no art. 61 da 
Constituição Federal, aqui aplicável por simetria, no que tange a iniciativa da lei, 
no caso em comento a mesma é legitima visto ter sido de iniciativa do Pode 
Executivo. 
"Art. 134. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de 
funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanta a remuneração dos 
respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a: (Redação dada pela Lei 
n° 12.696, de 2012). 
( ... ) 
Parágrafo único. Constará da lei orçamentaria municipal e da do Distrito Federal 
previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a 

• 

http://www.tcm.go.gov.br/
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remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. (Redação dada 
pela Lei n° 12.696, de 2012)" 
No entanto a Lei Complementar n° 173/2020, no seu artigo 8°, VI (in verbis), 
fazendo alusão ao art. 65 da Lei Complementar n°101/2000, estabelece à 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, "criar ou majorar auxílios, vantagens, bonus, 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". 
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 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. 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
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§ 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. 
DA CONCLUSÃO 
Relativamente ao período proibitivo inserto na referida Lei Federal Complementar 
n°173/2020, tem-se que o mesmo não pode alcançar a aplicabilidade da lei 
municipal n°1.425/21, vista que a mesma embora tenha sido aprovada em 16 de 
dezembro de 2021, somente passaria a surtir seus efeitos de direito a partir de 01 
de Janeiro de 2022, razão pela qual esta Consultoria Jurídica não vislumbra 
qualquer impedimento de ordem legal que impeça a imediata aplicabilidade da lei 
municipal em apreço, até porque consoante estabelece em seu art. 2°" a 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro exigidas nos artigos 16, I, e § 2°, 17 
e §§ da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), se faz parte integrante da mesma. 
Parecer em sentido opinativo, S.M.J. 
Uruana/GO, 12 de Fevereiro de 2021. 

1.2.3 Prosseguimento da consulta 

4. O Relator, pelo Despacho nº 125/2022-GABMOA, conheceu desta 

Consulta por entender presentes os requisitos de admissibilidade dispostos nos arts. 

31 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas (LOTCMGO) c/c art. 199, II, primeira 

parte, do Regimento Interno (RITCMGO), ou seja, observou-se que o tema é afeto à 

competência deste Tribunal de Contas, a parte consulente é legitima, há indicação 

precisa do objeto, foi redigida articuladamente e apresenta com o parecer jurídico, 

tendo pertinência temática à área de atribuição da autoridade.  

1.2.4 Manifestação conclusiva da SAP 

5. A Secretaria de Atos de Pessoal, pelo Certificado nº 942/2022, 

preliminarmente, corroborou o juízo de admissibilidade feito pela Relatoria no 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Despacho nº 125/2022-GABMOA, reformulando o questionamento trazido, por 

entender que do modo como foi apresentado pelo Consulente caracteriza um caso 

concreto, sugerindo para respondê-lo abstratamente, nos seguintes termos: “É 

possível fixação de remuneração dos conselheiros tutelares, por lei, no período 

vedado pela LC 173/20?”. No mérito, sugere seja respondido ao consulente que: “É 

possível fixação, por lei, de remuneração dos conselheiros tutelares, nos termos do 

AC-CON n. 00015/15, na vigência da LC 173/20, desde que a despesa esteja 

prevista no orçamento respectivo, bem como autorizada de forma específica na lei 

de diretrizes orçamentárias, nos termos do art. 169, §1º, I e II, da Constituição 

Federal, como também deve atender às exigências dos art. 16 e 17 da LRF relativas 

à geração de despesa. Contudo, os efeitos financeiros de lei municipal, que fixa 

remuneração para os conselheiros tutelares, com aumento/reajuste, em período 

vedado pela LC 173/20, somente poderão ser aplicados a partir de 1º/01/2022”, 

segundo se afere na fundamentação e conclusão a seguir reproduzidas: 

[...] II. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Da admissibilidade 

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 I, do RITCMGO. 

O pedido de consulta foi redigida de forma articulada, tendo sida instruída com o 
Parecer Técnico-Jurídico (f. 2/8), conforme exigido pelo art. 199, § 1º, do Regimento 
Interno da Casa. Verificou-se inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre 
o tema, conforme Despacho Nº 40/2022 (f. 10), da Divisão de Documentação e 
Biblioteca.  

O consulente apresentou a este Órgão de Controle Externo o seguinte 
questionamento: 

formular consulta em caráter de urgência a esta Corte de Contas acerca da 
aplicabilidade por parte do Poder Executivo da Lei Municipal 1.425/2021, que fixou 
nova remuneração a título de subsídios dos Membros do Conselho Tutelar do 
Município de Uruana/Go, especialmente por possível proibição em face da Lei 
Complementar nº 173/20 ou qualquer outro vício que possa macular a legalidade da 
mesma.  

No Parecer de fls. 2/8, o assessor jurídico do Município posicionou-se no sentido de 
que a vedação contida na LC 173/20 não alcança a aplicabilidade da Lei Municipal 
1.425/21, porque essa lei municipal teve o início da sua vigência fixada para janeiro 
de 2022.  

http://www.tcm.go.gov.br/
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Importante ressaltar que a atribuição consultiva dessa 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”. 

Desse modo, a SAP propõe seja o questionamento apresentado pelo 
consulente reescrito e recebido da seguinte forma: 

É possível fixação de remuneração dos conselheiros tutelares, por lei, no 
período vedado pela LC 173/20?  

2.2. Do mérito 

2.2.1. Da possibilidade de fixação de remuneração dos conselheiros tutelares na 
vigência da LC 173/20. 

O consulente, a fim de obter maior segurança jurídica na aplicação da Lei Municipal 
1.425/21, que fixou novos subsídios para os conselheiros tutelares do município, em 
período vedado pela LC 173/20, solicita manifestação sobre a legalidade da 
aplicação da referida norma.  

A indagação trazida a esta Corte ganha relevo frente aos comandos da LC 173/20, 
que vedou no inciso VI do seu art. 8º a criação de vantagens, bônus e abonos a 
favor de servidores no período de 28/05/20 a 31/12/21, e às recentes e importantes 
alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 109/21. Vejamos:  

LC 173/20: 

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; 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
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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; 

Por seu turno, a EC nº. 109/21, promulgada em 15 de março de 2021, instituiu 
regras transitórias sobre redução de benefícios tributários; desvinculou parcialmente 
o superávit financeiro de fundos públicos; e suspendeu condicionalidades para 
realização de despesas com concessão de auxílio emergencial residual para 
enfrentar as consequências sociais e econômicas da pandemia da Covid-19, 
promovendo importantes alterações no texto constitucional.  

De maneira geral, a EC 109/21 tem como objetivo impor medidas de controle do 
crescimento das despesas obrigatórias permanentes, no âmbito dos orçamentos 
fiscal e da Seguridade Social da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. 

Nesse contexto de controle de gastos, o art. 167-A dispõe que as despesas 
correntes não devem ser superiores a 95% das receitas correntes. Caso isso ocorra, 
o ente (Estado, DF ou Município) e seus poderes estarão autorizados a adotar, entre 
outras, as mesmas proibições determinadas na LC 173/20, dentre elas, a que veda 
a concessão de vantagem, reajuste, reajuste  ou adequação de remuneração de 
membros de Poder e de servidores públicos.  Vejamos:  

Art. 167-A. Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas 
correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento), no âmbito 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é facultado aos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à 
Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo 
de ajuste fiscal de vedação da: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 
2021) 

I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados 
públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em 
julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que 
trata este artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021) 

VI - criação ou majoração de 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 de militares, ou ainda 
de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em 
julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que 
trata este artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021) 

Pois bem. Feitas as ressalvas iniciais sobre as principais normas que limitam a 
criação de despesas de pessoal no contexto da COVID-19, passa-se a questão 
envolvendo a remuneração dos conselheiros tutelares. 

Inicialmente, cumpre consignar que a Constituição Federal - Capítulo VII - dispõe 
sobre a família, a criança, o adolescente e o idoso, sendo que em seu artigo 227, 
caput, vinculou à legislação ordinária à concepção da proteção integral, ao afirmar 
que crianças e adolescentes têm direitos que podem ser exercitados em face da 
família, da sociedade e do Estado. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Para tanto foi promulgada a Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), atualizada pela Lei Federal 12.696/12, que dispõe, em seus artigos 131 a 
134, sobre a natureza e a composição do Conselho Tutelar, os requisitos para 
candidatura a membros do Conselho; e, ainda,  sobre a necessidade de 
regulamentação local quanto ao funcionamento  do órgão e à remuneração dos 
conselheiros eleitos. Mormente à remuneração dos conselheiros tutelares, à luz do 
art. 134 do citado estatuto, compete ao município editar lei, regulamentando a 
remuneração dos conselheiros tutelares, observando-se direitos a eles assegurados 
nos incisos I a V do referenciado dispositivo legal.  Vejamos:  

Art. 134.  Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de 
funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos 
respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a: (Redação dada pela Lei 
nº 12.696, de 2012) 

I - cobertura previdenciária; (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da 
remuneração mensal; (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

III - licença-maternidade; (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

IV - licença-paternidade; (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

V - gratificação natalina. (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

Portanto, não se mostra consentâneo aos princípios da legalidade e da moralidade 
administrativa o pagamento de qualquer remuneração aos conselheiros tutelares 
sem que haja fixação em lei municipal, conforme o determinado no ECA. 

Ademais, cumpre pontuar que as matérias de direito público sempre terão 
regramento próprio, não podendo delinear-se ao livre arbítrio das autoridades que 
estejam no poder. É o caso da questão relativa à remuneração dos conselheiros 
tutelares, que deve ser estabelecida em lei, em sentido formal, de iniciativa do chefe 
do poder executivo.  

A propósito, o Acórdão Consulta – AC CON  015/15, no qual restou consignado que 
o município deve editar lei municipal específica implementando a remuneração dos 
conselheiros tutelares. Verbis: 

EMENTA: CONSULTA. CONSELHO TUTELAR. REMUNERAÇÃO DO 
CONSELHEIRO. PREVISÃO EM LEI NACIONAL. IMPLEMENTAÇÃO. DEVER DO 
JURISDICIONADO. 

1. É dever do jurisdicionado desta Corte de Contas a edição de lei municipal 
específica implementado a remuneração e demais benefícios previstos no art. 134 
do ECA, com a redação dada pela Lei nº 12.696/12, a partir de quando os benefícios 
serão devidos, salvo previsão de retroatividade expressamente prevista na lei 
municipal. 

Nesse ponto, é importante pontuar que os conselheiros tutelares, apesar de 
prestarem uma atividade de serviço público honorária, são eleitos; portanto, 
escolhidos por um processo diferenciado nos termos da disposição contida no art. 
133 do ECA. Por isso, a remuneração desses agentes deve ser fixada na forma de 
subsídio, como no caso dos agentes políticos (vereadores, prefeito e vice-prefeito). 

Com efeito, em homenagem aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência 
administrativa e responsabilidade na gestão fiscal, o valor da remuneração dos 
conselheiros tutelares deve constar de instrumento legal, em valor certo e 
determinado, garantindo a transparência e a legalidade do procedimento.  

http://www.tcm.go.gov.br/
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A moralidade obriga a correta aplicação do dinheiro público, constituindo um dos 
mais importantes princípios constitucionais e que sua má aplicação traz grande 
impacto à sociedade. Na lapidar frase do saudoso administrativista Professor Hely 
Lopes Meirelles, “o povo é titular do direito subjetivo ao governo honesto". 

A criação de qualquer despesa pública, dentre as quais, a despesa com pessoal, 
deve observar a imprescindível fase de planejamento, com a consideração de todos 
os impactos que a medida irá causar. Essa noção decorre da previsão inaugural da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, que em seu artigo 1º, § 1º, assim preleciona: 

Art. 1º - Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da 
Constituição. 

§ 1º - A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados 
entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a 
renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e 
outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 
(Grifou-se) 

Pois bem. Superada a questão de que é vedado o pagamento de remuneração aos 
conselheiros tutelares sem que haja fixação em lei municipal, segundo o 
entendimento vigente deste Órgão (Acórdão Consulta n. 00015/15), passa-se a 
análise da legalidade da fixação de subsídios, em período vedado pela LC 173/20.  

Antes de tudo, vale notar que, em decorrência da pandemia ocasionada pelo 
Coronavírus, entre 28/05/2020 e 31/12/21 restou vedado o aumento de despesas de 
pessoal, em virtude da necessidade de direcionamento dos recursos públicos para 
as áreas da saúde, visando o combate da pandemia. 

Nessa senda, exsurge a controvérsia do consulente saber se mesmo, sob a égide 
da LC n. 173/20, seria legal a edição de lei fixando valores de subsídios para os  
Conselheiros Tutelares. 

É indiscutível que os comandos da LC 173/20 são aplicáveis a todos os entes 
federados, independentemente de sua área de atuação. Por isso, a resposta não 
pode ser simplória; ao revés, reclama detida reflexão acerca de todos os valores 
jurídicos envolvidos. 

Isso porque o artigo 8º, da LC 173/20, veda, dentre outros, no período 
compreendido entre 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021, 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. 

Com efeito, a LC nº 173/20, estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao 
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), nos pontos que especifica, e promove 
alterações na Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Reponsabilidade Fiscal. 

De acordo com o seu artigo 1º, § 1º, ela foi editada com a finalidade de permitir a 
suspensão 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 
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Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao 
Coronavírus. 

Para tanto, a referida lei estabeleceu uma série de comandos aos beneficiários de 
suas medidas, comandos 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 no momento de pandemia, mormente no que tange às despesas com 
pessoal, determinando a prioridade de recursos para as áreas da saúde e 
assistência social. 

Conforme disposto no caput do art. 8º da LC 173/20, 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, nesse período não podem ser concedidos aumentos salariais ou vantagens 
que provoquem aumento de despesas, inclusive, por óbvio, aumento da 
remuneração dos Conselheiros Tutelares.  

Por certo, é incontestável que o objetivo da LC nº 173/20 é priorizar recursos para o 
combate ostensivo à situação de calamidade, impondo um pacto de união entre os 
entes federados para enfrentamento da situação. Desse modo, a norma do seu art. 
8º estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes 
públicos, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento 
vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para 
políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia 
da COVID-19. 

Nos termos consignados pelo Supremo Tribunal Federal – STF –, quando da 
apreciação da constitucionalidade desse Diploma (no bojo da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 6442/DF, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes), os 
arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a 
irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja 
sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. 
A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com 
pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é 
absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o 
fortalecimento do federalismo fiscal responsável. As providências estabelecidas nos 
arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo 
é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o 
enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato 
do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição 
Federal. 

Como se nota, o posicionamento do Pretório Excelso foi bastante rígido sobre o 
assunto, não admitindo margem para a elevação do gasto com pessoal dos entes 
federados, a despeito até mesmo de eventual situação de superávit financeiro (que 
poderia ter sido cogitado como uma exceção legal, e não foi), pois as questões 
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envolvidas na demanda não se circunscrevem apenas a essa seara, senão ao 
próprio pacto de solidariedade inerente a todos os entes federados e seus 
servidores. 

Na ocasião da ADI n. ADI 6442, o Ministro Alexandre de Moraes ponderou que a 
norma do artigo 8º, da LC 173/20, “prevê apenas suspensão temporária de direitos 
que acarretem aumento de despesas públicas em situações de crise financeira”. E, 
no tocante ao congelamento temporário de salário dos servidores, concluiu que, “ao 
prever uma série de proibições relacionadas diretamente com despesas de pessoal, 
a norma, que não versa sobre o regime jurídico de servidores públicos, mas sobre 
finanças públicas, não representa ofensa ao princípio da irredutibilidade de 
vencimentos (CF, art. 37, XV), ao poder de compra (CF, art.  37, X), e direito 
adquirido (CF, art. 5º, XXXVI) ”. 

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.311.742-RG, 
Tema 1.137, da sistemática da Repercussão Geral, ratificou a compreensão firmada 
na mencionada ADI e fixou a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei 
Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de 
Enfrentamento ao” (SAP não concluiu a frase). 

Nessa esteira, essa Corte de Contas já se pronunciou no Acórdão Consulta - AC 
CON 07/21 pela inaplicabilidade de aplicação de subsídios fixados em período 
vedado pela LC 173/20, estabelecendo que os novos valores somente poderão ser 
pagos a partir de 1º/01/22.  Veja-se:  

EMENTA: Não é aplicável lei fixatória de subsídios de secretários municipais, 
controlador interno e chefe do controle interno da Câmara, publicada em data 
posterior à entrada em vigor da Lei Complementar nº 173, de 28/05/2020, ou seja, 
dentro do prazo proibitivo estabelecido pela LC nº 173/20. Os novos valores 
majorados só poderão ser pagos a partir de 1º/01/22, sendo vedado qualquer 
pagamento retroativo. CF/88, art. 29, VI. Decreto-Lei nº 4.657/42, art. 1º (LINDB). LC 
nº 173/20, art. 8º, caput e § 3º. 

Nessa perspectiva, os novos valores fixados em período vedado somente poderão 
ser pagos a partir de 1º de janeiro de 2022. Por consequência, se existente 
legislação pretérita que fixou a remuneração dos conselheiros tutelares, os valores 
nela fixados devem ser aplicados até 31 de dezembro de 2021, prazo final da 
vedação imposta pela LC n. 173/20. 

Contudo, é oportuno rememorar que a realização da despesa pública necessita da 
avaliação de uma série de critérios, sobretudo os estampados na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, como comprovação da adequação orçamentária e 
financeira do gasto, a sua previsão na Lei Orçamentária Anual e a compatibilidade 
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual, além de estar 
acompanhada da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 
que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. 

Ante o exposto, conclui-se que os efeitos financeiros de lei municipal, que fixa 
remuneração para os conselheiros tutelares, com aumento/reajuste, em período 
vedado pela LC 173/20, somente poderão ser aplicados a partir de 1º/01/2022, 
desde que a despesa seja realizada com observância dos critérios estabelecidos na 
Lei de Responsabilidade Fiscal, mormente a comprovação da adequação 
orçamentária e financeira do gasto, a sua previsão na Lei Orçamentária Anual e a 
compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual, 
além de estar acompanhada da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. 

III. CONCLUSÃO 

http://www.tcm.go.gov.br/


 

 

Página 14 de 29 
      RUA 68 Nº º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO  -  www.tcm.go.gov.br    

01400007-22-RESULTADO 

Processo nº 02621/22 
Fls. 

Diante das considerações de fato e de direito retro expendidas, em especial as 
regras constitucionais e legais que regem a matéria:  

I. preliminarmente, a SAP manifesta-se pela admissibilidade da presente consulta, 
em vista do cumprimento dos requisitos do artigo 199 do RITCMGO, sugerindo-se 
seja o questionamento reformulado, em abstrato, nos seguintes termos: “É possível 
fixação de remuneração dos conselheiros tutelares, por lei, no período vedado pela 
LC 173/2020”?  

II. no mérito, a SAP sugere seja respondido ao consulente que:  

a. É possível fixação, por lei, de remuneração dos conselheiros tutelares, nos termos 
do AC-CON n. 00015/15, na vigência da LC 173/20, desde que a despesa esteja 
prevista no orçamento respectivo, bem como autorizada de forma específica na lei 
de diretrizes orçamentárias, nos termos do art. 169, §1º, I e II, da Constituição 
Federal, como também deve atender às exigências dos art. 16 e 17 da LRF relativas 
à geração de despesa. Contudo, os efeitos financeiros de lei municipal, que fixa 
remuneração para os conselheiros tutelares, com aumento/reajuste, em período 
vedado pela LC 173/20, somente poderão ser aplicados a partir de 1º/01/2022. [...] 

1.2.5 Manifestação conclusiva do MPC 

6. Na sequência, o Ministério Público de Contas, no Parecer nº 776/2022, 

fez suas ponderações quanto a preliminar, divergindo parcialmente do entendimento 

expresso pelo Unidade Técnica, “posiciona-se no sentido de que a consulta não 

deve ser admitida, tendo em vista que o seu teor extrapola a interpretação de lei em 

tese”, “opina no sentido de que este Tribunal não conheça a consulta e determine o 

seu arquivamento, conforme previsto no art. 32 da LOTCMGO”. “Caso a preliminar 

seja ultrapassada e considerando o princípio da eventualidade” sugere que (a) seja 

apresentada resposta, no sentido de que está vedada a concessão de reajuste 

remuneratório ou a fixação de novo valor de subsídio aos conselheiros tutelares no 

período estabelecido no caput do artigo 8º da LC 173/2020, uma vez que este ato 

implicará no aumento de despesa com pessoal, infringindo, assim, as diretrizes 

estabelecidas no referido diploma legal; (b) tendo sido publicada lei concedendo 

reajuste remuneratório aos conselheiros tutelares durante o período proibitivo 

estabelecido no artigo 8º da LC 173/2020, os valores majorados somente poderão 

ser pagos a partir de 01/01/2022, porquanto as vedações previstas neste dispositivo 

legal vigoraram até 31/12/2021”. Vejamos os detalhes na transcrição: 

[...] Preliminarmente, verifica-se que a consulta atende alguns dos requisitos de 
admissibilidade previstos no art. 312 da Lei Orgânica deste Tribunal c/c art. 199 

                                                           
2 Art. 31. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de 
sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades: 
I - Governador do Estado, Presidente da Assembléia Legislativa, Presidente de Tribunal, Prefeito ou Presidente da Câmara Municipal; 
II - Chefe do Ministério Público Estadual; 
III - Presidente de Comissão da Assembléia Legislativa ou da Câmara Municipal; 
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RITCMGO: a) foi formulada por autoridade competente (Prefeito); 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. 

Observou-se, no entanto, que o questionamento formulado não condiz com o 
esclarecimento de questão em abstrato ferindo o disposto no artigo 31, § 3º da Lei 
Estadual 15.798/2007. 

Conforme teor do Ofício n. 007/2022, o consulente solicita a esta Corte de Contas a 
análise da Lei Municipal n. 1.425/2021 que fixa o subsídio dos membros do 
Conselho Tutelar, com o escopo de averiguar a sua aplicabilidade face às 
disposições contidas na Lei Complementar n. 173/20, assim como, a verificação de 
“outros vícios que possam macular a sua legalidade”.  

A Secretaria de Atos de Pessoal também constatou que o questionamento 
apresentado nos autos se refere a caso concreto. Dessa forma, propôs a 
reformulação da solicitação apresentada pelo consulente com o objetivo de extrair 
questão abstrata acerca do tema abordado e, assim, propiciar o conhecimento do 
feito. 

Contrário ao posicionamento da SAP, este Ministério Público de Contas posiciona-
se no sentido de que a consulta não deve ser admitida, tendo em vista que o seu 
teor extrapola a interpretação de lei em tese. 

Veja que a análise requerida pelo consulente, sobre a aplicabilidade da Lei 
Municipal n. 1.425/2021 face às disposições constantes na LC 173/2020, como 
também, no tocante a indicação de vícios que possam “macular a sua legalidade”, 
envolve a verificação de aspectos específicos sobre a lei em comento, desvirtuando, 
assim, a natureza do processo de consulta. 

Dispõe o art. 31, §3º da Lei Orgânica desta Corte c/c art. 199 §3º do RI/TCM que a 
resposta à consulta tem caráter normativo e deve constituir prejulgamento de tese 
jurídica, e não de fato ou caso concreto, portanto, o seu objetivo consiste em 
equacionar questões consideradas em abstrato que não tratem de casos 
determinados.  

A este respeito o jurista J. U. Jacoby Fernandes3 leciona: 

Exatamente para evitar o possível desvirtuamento da consulta é que é preciso 
efetivar os princípios da segregação das funções entre controle e administração, e 
do devido processo legal. A consulta deve versar sobre dúvida na aplicação de 
normas e não no caso concreto.  

Foge à competência desta Corte de Contas a emissão de parecer da natureza do 
caso em estudo, tendo em vista que, dessa forma, o Tribunal estaria se afastando 
da sua condição de órgão fiscalizador para assumir a tarefa de assessoramento 
direto, o que, indiscutivelmente, é incompatível com suas funções. 

Não se pode olvidar que este Tribunal de Contas possui uma série de atribuições 
relevantes à sociedade, razão pela qual não deve desviar de suas finalidades 
essenciais, sobrecarregando os seus serviços, para prestar assessoramento direto 
aos seus jurisdicionados. 

                                                                                                                                                                                     
IV - Secretário de Estado ou autoridades do Poder Executivo Estadual de nível hierárquico equivalente; 
§ 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. 
§ 2º Cumulativamente com os requisitos do § 1º deste artigo, as autoridades referidas nos incisos III e IV deverão demonstrar a pertinência temática da 
consulta às respectivas áreas de atribuição das instituições que representam. 
§ 3º 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. 
3 Tribunal de Contas do Brasil. Jurisdição e competência. 3. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, f. 396. 
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Portanto, este Ministério Público de Contas opina no sentido de que este Tribunal 
não conheça a consulta e determine o seu arquivamento, conforme previsto no art. 
32 da LOTCMGO: 

Art. 32 O relator ou o Tribunal não conhecerá de consulta que não atenda aos 
requisitos do artigo 31 ou verse apenas sobre caso concreto, devendo o processo 
ser arquivado após comunicação ao consulente. (Grifo nosso) 

No entanto, caso a preliminar seja ultrapassada e considerando o princípio da 
eventualidade, este parquet apresenta as seguintes considerações acerca da 
questão proposta pela Secretaria de Atos de Pessoal, transcrita abaixo: 

“É possível fixação de remuneração dos conselheiros tutelares, por lei, no período 
vedado pela LC 173/20?“ 

Antes de adentrar na análise da indagação acima se faz necessário tecer alguns 
esclarecimentos sobre a Lei Complementar 173/2020. 

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 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). 

Como contrapartida à ajuda financeira recebida, foram instituídas 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 
caput4 do referido artigo. 

Importante salientar que de acordo com o artigo 1º5 e caput do artigo 8º, ambos da 
LC 173/2020, os entes federativos que não tiveram a calamidade pública decretada 
não estão sujeitos às limitações deste último dispositivo legal. 

Dispõe o inciso I6, do artigo 8º da LC 173/2020 que no período proibitivo está vedada 
a concessão de 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. 

Contudo, antes de adentrar na análise da fixação de novos subsídios para os 
conselheiros tutelares durante o período proibitivo instituído pela LC 173/2020, 
cumpre fazer algumas considerações acerca da natureza jurídica da função 
ocupada por este agente público. 

O conselheiro tutelar exerce função pública relevante, nos termos do artigo 1357 da 
Lei n. 8069/90, de forma transitória, vez que são eleitos para um mandato de 4 
anos8.  

                                                           
4 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: (...) 
5 Art. 1º Fica instituído, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, o 
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). 
6Art.  8º (...) 
 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; 
7 Art. 135.  O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. (Redação 
dada pela Lei nº 12.696, de 2012). 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Está pacificado pela doutrina e jurisprudência que o conselheiro tutelar integra a 
categoria de agente público honorífico.  Por essa razão, estes agentes não mantêm 
vínculo estatutário ou celetista com a Administração Pública, tampouco são 
considerados agentes políticos.  

O TJGO abordou a natureza jurídica da função de conselheiro tutelar da seguinte 
forma: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. 1. Os conselheiros tutelares não são servidores públicos em sentido 
estrito, mas, sim, particulares em colaboração com a Administração, não possuindo, 
via de consequência, qualquer vínculo empregatício "celetista ou estatutário" com a 
Administração Pública. 2. Assim, os conselheiros tutelares exercem um munus 
público, não lhes sendo aplicadas as regras previstas no artigo 7º da Carta Magna 
de 1988, mas, ao contrário, as disposições previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente referentes à matéria. 3. Ademais, conforme disposição inserta nos 
artigos acima delineados, verifica-se que o legislador ordinário deixou a 
regulamentação do funcionamento do Conselho tutelar a cargo de lei municipal. 4. 
No presente caso, é possível verificar que não há na lei municipal disposição a 
respeito da necessidade de pagamento da remuneração em caso de afastamento do 
agente e isso ocorre exatamente em virtude da transitoriedade do cargo. 5. O 
afastamento dos recorrentes do cargo ocorreu por determinação judicial, sendo que, 
por se tratar de cargo honorífico, somente faz jus à remuneração aquele que 
efetivamente desempenha as suas funções, o que não ocorreu no caso em tela. 6. 
não há se falar em indenização por danos morais, uma vez que o Município de 
Itapuranga agiu estritamente nos limites da lei, não restando configurada nenhuma 
violação aos direitos da honra, tampouco constrangimentos ilegais em desfavor dor 
recorrentes, não sendo o ato capaz de abalar a esfera subjetiva dos demandantes, 
ocasionando-lhes vexame, humilhação, transtornos. 7. Majoro a verba advocatícia 
sucumbencial na esfera recursal de 10% para 12% sobre o valor da causa, tendo 
em vista o trabalho realizado nesta instância revisora, nos termos art. 85, § 11º, do 
NCPC. Todavia, considerando que os apelantes são beneficiários da gratuidade da 
justiça, mantenho a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do NCPC. 
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 

(TJ-GO - APL: 04804629820148090085, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data 
de Julgamento: 18/06/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 
18/06/2019) (Grifo nosso) 

Consoante decisão acima os conselheiros tutelares exercem um múnus público, por 
essa razão não lhes são aplicáveis às disposições estabelecidas no artigo 7º da CF. 
Esclarece o julgador que a estes agentes púbicos estão garantidos apenas os 
direitos previstos no Estatuto da Criança do Adolescente e na legislação municipal. 

Cabe destacar que, com a edição da Lei n. 12.696/2012, que alterou o teor do artigo 
134 da Lei n. 8069/90, foram assegurados aos Conselheiros Tutelares alguns 
direitos sociais previstos para os trabalhadores, como o de ser remunerado, ter 
cobertura previdenciária, gozar férias anuais remuneradas com o acréscimo de 1/3, 
gratificação natalina, dentre outros, conforme se depreende abaixo:  

Art. 134.  Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de 
funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos 

                                                                                                                                                                                     
8 Art. 132. Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da 
administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida recondução por 
novos processos de escolha. (Redação dada pela Lei nº 13.824, de 2019) 
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respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a: (Redação dada pela Lei 
nº 12.696, de 2012) 

I - cobertura previdenciária; (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da 
remuneração mensal; (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

III - licença-maternidade; (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

IV - licença-paternidade; (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

V - gratificação natalina. (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

Nos termos do caput do artigo 134 acima, os direitos dos conselheiros tutelares 
deverão estar estabelecidos em lei municipal ou distrital. A este respeito o TCMGO 
decidiu no Acórdão Consulta 15/15 da seguinte forma: 

PROCESSO N.: 04535/15 MUNICÍPIO: Bom Jesus ASSUNTO: Consulta 
CONSULENTE: DANIEL VIEIRA RAMOS — Prefeito RELATOR: Conselheiro 
Substituto Vasco C. A. Jambo EMENTA: CONSULTA. CONSELHO TUTELAR. 
REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO. PREVISÃO EM LEI NACIONAL. 
IMPLEMENTAÇÃO. DEVER DO JURISDICIONADO.  

1. É dever do jurisdicionado desta Corte de Contas a edição de lei municipal 
específica implementado a remuneração e demais benefícios previstos no art. 134 
do ECA, com a redação dada pela Lei n° 12.696/12, a partir de quando os 
benefícios serão devidos, salvo previsão de retroatividade expressamente prevista 
na lei municipal. 

(...) 

2.1. É dever do jurisdicionado a edição de lei em prazo razoável, cuja iniciativa é 
privativa do Chefe do Poder Executivo, assegurando remuneração aos conselheiros 
tutelares, em valor não inferior ao salário mínimo, assim como os benefícios 
previstos no art. 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90), 
com a redação dada pela Lei n° 12.696/12, mediante prévia previsão orçamentária 
destinando os recursos necessários para o pagamento de referidos benefícios 
remuneratórios. 

2.2. Tendo em vista a data da publicação da Lei n° 12.696/12, deve-se considerar 
por prazo razoável, a partir de quando devem os benefícios remuneratórios ora 
tratados estarem devidamente implementados, o exercício de 2014, estando em 
mora legislativa os jurisdicionados desta Corte de Contas que assim não 
procederem. 

Feitos esses esclarecimentos, observa-se que pela literalidade do teor do inciso I, do 
artigo 8º, da LC 173/2020 o conselheiro tutelar não está incluído nas categorias de 
agentes públicos enumerado neste dispositivo (membros de poder ou de órgãos, 
servidores e empregados públicos e militares), cujo reajuste remuneratório fora 
vedado durante o período proibitivo estabelecido neste diploma legal. 

Contudo, não será cabível a interpretação literal no presente caso. Isso, porque a 
proibição imposta pelo Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 
SARS-CoV-2 tem por objetivo impedir o aumento dos gastos com pessoal da 
Administração Pública, propiciando, assim, o direcionamento de recursos financeiros 
para as áreas de saúde e assistência social, durante a pandemia. 

Neste contexto, cumpre esclarecer os Tribunais de Contas estaduais têm entendido 
que os valores despendidos com a remuneração dos conselheiros tutelares, assim 
como as despesas previdenciárias e demais benefícios previstos no artigo 134 da 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Lei n. 8069/90, com as alterações promovidas pela Lei n. 12.696/2012, deverão 
compor as despesas com pessoal, conforme previsto no artigo 189 da LRF. 

Nesse sentido TCE de MG decidiu: 

CONSULTA - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSELHO TUTELAR - 1) 
REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS - POSSIBILIDADE DESDE QUE FIXADA EM 
LEI - RECEBIMENTO POR FOLHA DE PAGAMENTO - VEDADO PAGAMENTO 
COMO AUTÔNOMO (RPA) - 2) DESPESA COMPUTADA NOS GASTOS COM 
PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 18 DA LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL). 1) O pagamento do membro do Conselho Tutelar 
de Município, se fixado, não deve ser efetuado por meio de Recibo de Pagamento 
de Autônomo (RPA), porque o Conselheiro Tutelar não é prestador de serviço 
autônomo, eis que o serviço prestado é permanente, embora o mandato exercido 
pelo membro do Conselho seja temporário. Ademais, o Município deve estabelecer, 
em lei municipal, a remuneração dos membros dos Conselhos Tutelares, bem como 
quando tais estipêndios serão efetivados e pagos, observadas as diretrizes do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). Uma vez 
assegurado por lei municipal o pagamento aos membros do Conselho Tutelar, os 
Conselheiros em efetivo exercício de suas funções devem receber sua remuneração 
por folha de pagamento, garantindo-se a esses agentes o recolhimento dos 
encargos incidentes durante o período de mandato. 2) As despesas do Conselheiro 
Tutelar são computadas nos gastos com pessoal da Administração Pública, de que 
trata o art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que, conforme a Portaria 
Ministerial n. 163/2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão / 
Secretaria do Tesouro Nacional, a classificação do elemento da despesa 
correspondente integra a categoria econômica Despesas Correntes, Código 1, no 
grupo de natureza de despesa 1, Pessoal e Encargos Sociais, modalidade 
Aplicações Diretas, código 90, alocada no elemento de despesa 11 - Vencimentos e 
Vantagens fixas - Pessoal Civil - 3.1.90.11. (TCE-MG - CONSULTA: 837566, 
Relator: CONS. WANDERLEY ÁVILA, Data de Julgamento: 14/09/2011, Data de 
Publicação: 07/04/2014) 

Portanto, embora não mantenham vínculo empregatício ou estatutário com a 
Administração Pública e, não obstante não tenham sido mencionados no inciso I do 
artigo 8º da LC 173/2020, entende-se que durante o período estabelecido no caput 
deste artigo, não poderá haver reajuste remuneratório para os conselheiros 
tutelares, vez que os referidos valores irão majorar a despesa com pessoal do 
município ferindo, assim, as diretrizes do Programa Federativo de Enfrentamento ao 
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). 

Dessa maneira, conforme previsto no caput do artigo 8º da LC 173/2020, somente 
poderão ser concedidos reajustes remuneratórios aos conselheiros tutelares, assim 
como aos demais agentes públicos mencionados neste dispositivo legal, a partir de 
01/01/2022.  

Caso o município tenha editado lei fixando novos valores de subsídios aos 
conselheiros tutelares durante o período proibitivo estabelecido pela LC 173/2020, 
os valores majorados somente poderão ser pagos após 31/12/2021, quando encerra 
as vedações previstas no artigo 8º deste diploma legal. 

                                                           
9 Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 
ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer 
espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive 
adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às 
entidades de previdência. 
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O TCM decidiu de modo semelhante no Acórdão Consulta n. 07/21 ao analisar a 
fixação de subsídios para os secretários municipais, controlador interno e chefe do 
controle interno mediante lei publicada após a data de entrada em vigor da LC 
173/2020, conforme suscitado pela SAP no Certificado n. 00942/2022. 

Finalmente, observa-se que a secretaria especializada menciona de forma sucinta 
as disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal que tratam da realização 
de despesas públicas abordando, assim, aspectos que extrapolam a questão 
formulada por ela mesma. Embora a matéria seja relevante este parquet apresenta 
as suas considerações estritamente no tocante ao questionamento formulado pela 
SAP. 

Diante do exposto, o Ministério Público de Contas opina pelo não conhecimento do 
feito e, por conseguinte, no seu arquivamento, conforme previsto no artigo 32 da 
LOTCM, tendo em vista vez que a consulta formulada versa sobre caso concreto. 

Sendo ultrapassada a preliminar arguida, sugere que seja apresentada resposta, no 
sentido de que está vedada a concessão de reajuste remuneratório ou a fixação de 
novo valor de subsídio aos conselheiros tutelares no período estabelecido no caput 
do artigo 8º da LC 173/2020, uma vez que este ato implicará no aumento de 
despesa com pessoal, infringindo, assim, as diretrizes estabelecidas no referido 
diploma legal.  

Tendo sido publicada lei concedendo reajuste remuneratório aos conselheiros 
tutelares durante o período proibitivo estabelecido no artigo 8º da LC 173/2020, os 
valores majorados somente poderão ser pagos a partir de 01/01/2022, porquanto as 
vedações previstas neste dispositivo legal vigoraram até 31/12/2021. [...] 

1.3 Do voto do Relator - Conselheiro-Substituto Maurício Oliveira Azevedo 

7. O Relator deste feito, o Conselheiro-Substituto Maurício Oliveira 

Azevedo, disponibilizou no sistema tramitação uma proposta de voto, a seguir 

reproduzida, na qual, preliminarmente, concordou com a Secretaria de Atos de 

Pessoal, no sentido de conhecer desta Consulta. No mérito, acompanhou os 

entendimentos convergentes da Secretaria de Atos de Pessoal e do Ministério 

Público de Contas, notando, porém, na sua fundamentação que a Lei Municipal 

adotou técnica legislativa na em questão dispôs expressamente a data em que os 

efeitos pró-futuro jurídicos passaram a existir, cuja remuneração dos membros do 

Conselho Tutelar de Uruana poderá ser aplicada a partir de 1º/01/2022, data essa 

fora do período proibitivo da LC nº 173/2020: 

[...] II – MANIFESTAÇÃO DO RELATOR 
II.1. Das Preliminares de Conhecimento 
Ratificando, quanto à admissibilidade já abordada no Despacho nº 125/2022, a 
consulta foi formulada por autoridade competente, Sr. Nei dos Reis Cruz, na 
condição de Prefeito do Município de Uruana, atendendo ao disposto no art. 199, II, 
do RITCM. Foi apresentado o Parecer Jurídico da Consultoria 
Jurídico/Administrativo junto a Auditoria de Controle Interno, atendendo ao disposto 
no art. 31, §1º, da LOTCM e art. 199, §1º do RITCM. Ademais, a Consulta não se 
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refere a caso concreto e a matéria tratada é de competência deste TCM, o que 
possibilita o seu conhecimento por este Tribunal, nos termos do art. 32 da LOTCM. 
Cumpre informar que a presente consulta está em consonância com o que dispõe o 
Regimento Interno do TCM (RITCM) , bem com a sua Lei Orgânica (LOTCM) , 
quando determinam que “O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida 
suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a 
matéria de sua competência”. 
Perceba que no mencionado dispositivo não há restrição quanto à abrangência, ou 
mesmo origem da Lei; ou seja, este Tribunal tem o Poder/Dever de atuar em 
dúvidas suscitadas a partir de aplicações de Lei não apenas no âmbito da União, 
mas também nas legislações municipais. 
O simples fato da Lei estar adstrita à aplicação na unidade federativa municipal não 
implica necessariamente e automaticamente na incidência em caso concreto, 
quando de sua análise em processos de consulta perante este Tribunal de Contas. 
Perceba que a resposta quanto à aplicabilidade da Lei Municipal nº 1.425/2021, em 
face das vedações impostas pela Lei Complementar nº 173/2020, terá caráter 
normativo e constitui prejulgamento da tese, conforme art. 199, § 3º do RITCMGO. 
Ou seja, o caráter normativo, instituído por meio de uma Consulta com Lei Municipal 
enquanto matéria, estenderá para as demais leis municipais goianas que tratarem 
do mesmo conteúdo; o que demonstra a abstração do feito. 
A Secretaria de Atos de Pessoal promoveu uma reformulação no questionamento no 
intuito de melhor harmonizar (na ótica da Especializada) o presente processo à 
natureza jurídica de uma consulta, passando a responder se “É possível fixação de 
remuneração dos conselheiros tutelares, por lei, no período vedado pela LC 
173/20?”. Todavia, o TCMGO ao emitir resposta à dúvida trazida com o escopo na 
Lei Municipal nº 1.425/2021, manifesta-se indissociavelmente a respeito da fixação 
de subsídio de conselheiros tutelares de maneira geral, uma vez que é o disposto 
pela Lei. Repita-se: resposta a questionamentos frente a Lei Municipal não 
representa automaticamente análise de caso concreto. 
Veja que há pouco tempo o TCMGO manifestou acerca de um processo de 
Consulta, também do Município de Uruana, Processo nº 01682/2021, no qual havia 
questionamento sobre a aplicabilidade de Lei Municipal diante à Lei Complementar 
nº 173/2020. Embora a Unidade Técnica, naquela análise, tenha emitido 
entendimento de recair em caso concreto, o Ministério Público pugnou pela 
abstratividade do feito, o que imperou na decisão final. 
Portanto, uma vez superado o juízo de admissibilidade, passemos para a análise do 
mérito. 
II.2. Do Mérito 
Diante ao apresentando, este Relator, no mérito, acompanha os entendimentos 
convergentes da Secretaria de Atos de Pessoal, no Certificado nº 942/2022, e do 
Ministério Público de Contas, no Parecer nº 776/2022, no sentido de que é possível 
fixação, por lei, de remuneração dos conselheiros tutelares, nos termos do AC-CON 
nº 00015/15, na vigência da LC 173/20, desde que a despesa esteja prevista no 
orçamento respectivo, bem como autorizada de forma específica na lei de diretrizes 
orçamentárias, nos termos do art. 169, §1º, I e II, da Constituição Federal, como 
também deve atender às exigências dos art. 16 e 17 da LRF relativas à geração de 
despesa. Contudo, os efeitos financeiros de lei municipal, que fixa remuneração 
para os conselheiros tutelares, com aumento/reajuste, em período vedado pela LC 
nº 173/20, somente poderão ser aplicados a partir de 1º/01/2022. 
Registre-se o disposto no art. 1º, do Decreto-Lei nº 4657/42-LINDB, “salvo 
disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias 
depois de oficialmente publicada”. Logo, a publicação torna a lei apta a produzir 
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efeitos jurídicos, sendo a vigência da lei o marco inicial de produção dos seus 
efeitos, sendo irrelevantes para tal finalidade as etapas anteriores do processo 
legislativo, tais como a formulação do projeto de lei ou sua aprovação, visto que 
inviáveis a produção de efeitos no mundo dos fatos. 
Cabe notar que o art. 3º da Lei nº 1.425, de 15/12/2021, de Uruana, dispõe: “Esta lei 
entra em vigor na data de sua publicação, passando a surtir seus efeitos a partir de 
1º de janeiro de 2022,...”. Na cópia anexada junto a petição da consulta, consta a 
data da publicação em 16/12/2021. Portanto, se conhece as datas da vigência legal 
e da produção de efeitos. Nota-se que na Lei nº 1.425/21, de Uruana, houve um 
descasamento entre a sua vigência (16/12/2021) e a produção de seus efeitos 
(1º/01/2022). Equivale dizer que a lei entra em vigor em 1º/01/2022 e não na data de 
sua publicação. Entretanto, a técnica legislativa adotada foi dispor expressamente a 
data em que os efeitos jurídicos passam a existir. Pode acontecer de tais efeitos 
serem retroativos ou pró-futuro. No caso presente foi um efeito pró-futuro. Assim, a 
remuneração dos membros do Conselho Tutelar de Uruana poderá ser aplicada a 
partir de 1º/01/2022, data essa fora do período proibitivo da LC nº 173/20. 
III – PROPOSTA 
Diante do exposto, amparado na fundamentação supra, nos termos do art. 85, § 1º 
da Lei nº 15.958/2007 e art. 83 do Regimento Interno, faço a seguinte PROPOSTA: 
1. CONHECER a presente Consulta uma vez que foram preenchidos os 
pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 
199 do RITCM/GO; 
2. RESPONDER ao consulente, relativo ao mérito, que é possível fixação, por lei, de 
remuneração dos conselheiros tutelares, nos termos do AC-CON nº 00015/15, na 
vigência da LC 173/20, desde que a despesa esteja prevista no orçamento 
respectivo, bem como autorizada de forma específica na lei de diretrizes 
orçamentárias, nos termos do art. 169, §1º, I e II, da Constituição Federal, como 
também deve atender às exigências dos art. 16 e 17 da LRF, relativas à geração de 
despesa. Contudo, os efeitos financeiros de lei municipal que fixa remuneração para 
os conselheiros tutelares, com aumento/reajuste, em período vedado pela LC nº 
173/20, somente poderão ser aplicados a partir de 1º/01/2022; 
3. DAR ciência ao consulente da presente decisão; 
4. DETERMINAR o arquivamento dos autos. 
É a proposta. 
Gabinete do Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo, em 14 de junho de 
2022. 
Maurício Oliveira Azevedo 
Conselheiro Substituto – Relator 

1.4 Da Sessão Técnico-administrativa 

8. Após o anúncio deste processo na Sessão Técnico-administrativa do 

dia 21/06/2022, o Relator informou que aos Membros deste Tribunal de Contas e ao 

representante do Ministério Público que esta consulta estava atrasada no seu 

Gabinete, em razão dos feriados, motivo pelo qual a enviou para inclusão em pauta 

com o voto acima reproduzido, mas, ficou “de pensar uma melhor redação para a 

parte dispositiva da resposta”, que a elaborou e a encaminhou no WhatsApp dos 

http://www.tcm.go.gov.br/


 

 

Página 23 de 29 
      RUA 68 Nº º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO  -  www.tcm.go.gov.br    

01400007-22-RESULTADO 

Processo nº 02621/22 
Fls. 

Conselheiros e no chat do Plenário Eletrônico, a qual, uma vez acolhida, seria 

inserida no sistema tramitação para substituir àquela primeira versão. 

9. Colhemos no chat do Plenário Eletrônico a nova redação da resposta 

proposta pelo Relator, que segue transcrita: 

2- RESPONDER ao consulente que a Lei 1.425/21, do município de Uruana, que 
fixa nova remuneração dos conselheiros tutelares, embora tenha sido aprovada e 
publicada em 16/12/21, não se enquadra na vedação do art. 8º da LC 173/20, isso 
porque, a lei que fixa remuneração dos conselheiros tutelares, ao estabelecer a data 
de sua vigência, pode dar-lhe efeito retroativo (cuja possibilidade está expressa no 
AC- CON 15/2015) ou efeito prospectivo. No caso da lei fixatória ter sido publicada 
dentro do período proibido (28/05/20 a 31/12/21) estabelecido na LC 173/20, sua 
vigência, se ocorresse dentro deste período, ficaria suspensa até 31/12/21. Portanto, 
a Lei 1.425/21, ao estabelecer em seu art. 3º também contida no mencionado art. 3º, 
choca com a expressão “na data de sua publicação”, mas, por outro lado, respeita o 
período proibido da LC 173/20, de maneira que cabe interpretar o referido art. 3º 
como tendo estabelecido uma vigência prospectiva para a data de 1º/01/22, e por 
essa razão as limitações da LC 173/20 não se aplicam à Lei 1.425/21 do município 
de Uruana. 

10. Na fase de discussão da referida Sessão Técnico-administrativa, este 

Revisor apresentou divergência ao entendimento do Relator expresso na parte 

dispositiva da nova redação da proposta de resposta ao Consulente, por concordar 

com a opinião expressa pela Secretaria de Atos de Pessoal no Certificado nº 

942/2022- SAP. 

11. Depois da fase de votação, o Presidente deste Tribunal de Contas, o 

Conselheiro Joaquim de Castro Neto, declarou vencedor o voto apresentado por 

este Revisor, incumbindo-me de redigir o voto divergente e o respectivo acórdão. 

12. Em seguida, vieram os autos a este Gabinete. 

13. É o relatório. 
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II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Preliminares 

2.1.1. Da competência do TCMGO 

14. A competência deste Tribunal de Contas para responder consultas 

consta na Lei nº 15.958/2007, artigo 31, caput e no art. 1º, XXV, do Regimento 

Interno (RITCMGO). 

2.1.2. Da competência do Tribunal Pleno 

15. Nos termos do art. 9º, inciso I, alínea “e”, do RITCMGO, compete ao 

Colegiado Pleno decidir as consultas formuladas ao Tribunal de Contas. 

2.1.3. Da competência dos Conselheiros-Substitutos 

16. Pelo art. 3º, II, da RA nº 232, de 31/8/2011, a competência em razão da 

matéria é própria de Conselheiros-Substitutos, no exercício de 2022, a presidência 

das consultas foi estabelecida pelo art. 4º e Anexo I da Decisão Normativa nº 

07/2021 - TCMGO. 

2.1.4. Da admissibilidade da consulta 

17. A Secretaria de Atos de Pessoal entendeu preliminarmente pelo 

conhecimento da postulação, ante observância dos requisitos legais, prescritos pela 

Lei Estadual nº 15.958/07. 

18. O Ministério Público de Contas opinou, em preliminar, pelo não 

conhecimento desta Consulta, por entender que se trata de caso concreto, pois a Lei 

Estadual nº 15.958/2007 prevê que este Tribunal de Contas manifestará sobre casos 

formulados abstratamente. 

19. Em sede de preliminar, este Revisor converge como a opinião da 

Unidade Técnica e diverge do entendimento do Parquet Especial. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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20. Logo, este Revisor conclui que os requisitos de admissibilidade dos 

artigos 31 e 32 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas acham-se satisfeitos, 

razão pela qual conhece da presente Consulta. 

2.2. Do mérito – voto revisor 

21. A Secretaria de Atos de Pessoal reformulou o questionamento para 

possibilitar uma resposta em abstrato por parte deste Tribunal de Contas, nos 

seguintes termos: 

QUESTÃO: “É possível fixação de remuneração dos conselheiros 

tutelares, por lei, no período vedado pela LC 173/20? “ 

RESPOSTA: É possível fixação, por lei, de remuneração dos 

conselheiros tutelares, nos termos do Acórdão Consulta AC-CON nº 00015/15, na 

vigência da Lei Complementar Federal nº 173/2020, desde que a despesa esteja 

prevista no orçamento respectivo, bem como autorizada de forma específica na lei 

de diretrizes orçamentárias, nos termos do art. 169, §1º, I e II, da Constituição 

Federal, como também deve atender às exigências dos art. 16 e 17 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal relativas à geração de despesa. Contudo, os efeitos 

financeiros de lei municipal, que fixa remuneração para os conselheiros tutelares, 

com aumento/reajuste, em período vedado pela Lei Complementar Federal nº 

173/20, somente poderão ser aplicados a partir de 1º/01/2022. 

22. Com efeito, há de se admitir que a Lei Complementar Federal nº 

173/2020 promoveu algumas alterações na rotina da Administração Pública, em 

especial naquelas prevista na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei 

de Responsabilidade Fiscal. 

23. O cerne dos temas desta Consulta está descrito no art. 8º da LC nº 

173/20, que trata da proibição, até 31/12/2021, de: 

a) criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de 

despesa; 

b) alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

http://www.tcm.go.gov.br/
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c) admitir ou contratar pessoal, sob qualquer título, salvo se essa 

admissão ou contratação não implicar aumento de despesa e for para repor um 

cargo de chefia; direção; assessoramento; repor vacância de cargo efetivo; repor 

vacância de cargo vitalício, entre outros. 

24. Não podemos perder de vista que se trata de uma lei temporária ou, 

em verdade, de uma lei excepcional, com vigor enquanto as circunstâncias da 

pandemia que assola a todo o nosso País e o mundo permanecerem travando o 

desenvolvimento da economia nacional (art. 1º, LC nº 173/2020). E que a situação 

tratada neste feito também possui caráter especial e excepcional, no qual este 

Revisor entende que deve preponderar os pagamentos das remunerações dos 

Conselheiros Tutelares de Uruana a partir do dia primeiro de janeiro de 2022, 

conforme previsto na aplicabilidade da Lei Municipal nº 1.425/2021. 

25. Ante o exposto, Convergirmos com a opinião exposta pela 

Secretaria de Atos de Pessoal no Certificado nº 942/2022. 

III – DO VOTO REVISOR 

26. Em face do exposto, no uso das atribuições conferidas a este Revisor 

conferidas pelo art. 85, § 1º da Lei Estadual nº 15.958/2007, c/c art. 83 do 

Regimento Interno deste Tribunal, propõe-se que este Colegiado Pleno adote a 

minuta de decisão submetida à sua apreciação para: 

I - CONHECER DA CONSULTA, uma vez que preencheu os requisitos 

de admissibilidade do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do RITCM, deste Tribunal de 

Contas; 

II - RESPONDER AO CONSULENTE os seguintes questionamentos: 

QUESTÃO: “É possível fixação de remuneração dos conselheiros 

tutelares, por lei, no período vedado pela LC 173/20? ”  

RESPOSTA: É possível fixação, por lei, de remuneração dos 

conselheiros tutelares, nos termos do Acórdão Consulta AC-CON nº 00015/15, na 

http://www.tcm.go.gov.br/
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vigência da Lei Complementar Federal nº 173/2020, desde que a despesa esteja 

prevista no orçamento respectivo, bem como autorizada de forma específica na lei 

de diretrizes orçamentárias, nos termos do art. 169, §1º, I e II, da Constituição 

Federal, como também deve atender às exigências dos art. 16 e 17 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal relativas à geração de despesa. Contudo, os efeitos 

financeiros de lei municipal, que fixa remuneração para os conselheiros tutelares, 

com aumento/reajuste, em período vedado pela Lei Complementar Federal nº 

173/20, somente poderão ser aplicados a partir de 1º/01/2022. 

III - DAR ciência ao Consulente da presente Decisão. 

IV - DETERMINAR o arquivamento deste feito tão logo ocorra o trânsito 

em julgado. 

É a proposta. 

 Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior, 21 de junho de 2022. 

Irany de Carvalho Júnior 
Conselheiro Substituto 

Relator 
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