
 
 

 
 

PARECER JURÍDICO Nº 02/2020  

 

CONSULENTE : PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO BENTO DO SUL 

E REGIÃO: 

ASSUNTO :  REFLEXOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 

27 DE MAIO DE 2020 SOBRE VENCIMENTOS, 

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

 

CONSULTA : O Sr. Presidente do SSPMSBSR, Edemilson Benedito 

de Assis, consulta esta Assessoria Jurídica a respeito de dúvidas 

trazidas por servidores públicos municipais da base do Sindicato, 

em virtude de informações que lhes são repassadas pelo 

Departamentos de Recursos Humanos das Prefeituras de São Bento 

do Sul e Região. Questiona se o tempo de serviço estabelecido 

durante o período previsto no art. 8º da LC 173/2020 (28/05/2020 – 

data de sua publicação –  até 31/12/2021) apenas impedirá o 

pagamento de reajustes, concessão de promoções, l icenças -prêmio, 

anuênios, triênios, etc.  mas continuará sendo contado para 

pagamento após 31/12/2021, ou se tal período não poderá sequer 

ser contado como período aquisit ivo de  tais direitos.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PARECER  

 A Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 (publicada 

no DOU em 28/05/2020 –  data de início de sua vigência) decorre de 

acordo entre o Governo Federal e o Congresso Nacional, visando 

conceder l iberação de recursos e isenções fiscais a estados e 

municípios. A legislação prevê, como contrapart ida, entre outras 

medidas o congelamento de salários dos servidores federais, 

estaduais e municipais até 31 de dezembro de 2021. É o que está 

previsto no art. 8º da supra citada lei:  

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 Distri to 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 car reira 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 carg os efetivos ou vitalícios, as 

contratações temporárias de que trata o  inciso IX do caput do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37ix


 
 

 
 

art .  37 da Constituição Federal ,  as contratações de temporários 

para prestação de serviço mili tar 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 ob rigatória 

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.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37ix
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7iv


 
 

 
 

 

 O Município de São Bento do Sul declarou situação de 

calamidade pública através do Decreto nº 1771, de 08/05/2020. 

Campo Alegre somente declarou situação de emergência, através 

do Decreto nº 12.741, de 23 de março de 2020, o que significa dizer, 

em tese, que Campo Alegre não seria atingido pelos efeitos da LC 

173/2020. Ocorre que Campo Alegre também será beneficiado com 

o auxílio f inanceiro e isenções fiscais federais, o que pode implicar, 

aos olhos da União, que a supra citada lei apl ica -se também  a este 

município.  

 É sabido que o Município de Campo Alegre concedeu reajuste 

salarial para seus servidores antes da vigência da LC 173/2020, 

inclusive com ganho real (reajuste acima da inf lação). Por se tratar 

de reajuste concedido antes da vigência da lei, não há nenhuma 

ilegalidade. 

 Já o Município de São Bento do Sul não concedeu  reajuste 

salarial neste ano de 2020. A data-base prevista na Lei Municipal nº 

228/2001 (Estatuto dos Servidores) é no mês de maio. O Sindicato 

até solicitou antecipação de reajuste em março deste ano, antes da 

limitação estabelecida pela legislação eleito ral  (Lei 9.504/97, que 

proíbe reajustes acima da inflação dentro dos seis meses anteriores 

às eleições) e antes do início da vigência da LC 173/2020. Mas o 

Prefeito cancelou reunião que haveria  com o sindicato em março e, 

posteriormente, em maio deste ano, realizou tal reunião mas negou 

qualquer reajuste justamente por conta do impedimento da LC 

173/2020. Portanto, não poderá mais haver qualquer reajuste 

salarial (mesmo que somente a recomposição das perdas 

inflacionárias) até 31/12/2021.  



 
 

 
 

 Mas o ponto que vem causando insegurança nos servidores 

decorre da informação dada pelos Departamentos de Recursos 

Humanos das Prefeituras acerca do não pagamento de diversos 

direitos previstos em lei, como licença-prêmio, anuênios, triênios, 

evolução dos servidores nos planos de cargos e salários, etc. Isto 

porque o inciso IX do art. 8º da LC 173/2020 estabelece que é 

vedado contar o tempo  de serviço entre 28/05/2020 (data de 

publicação da LC 173/2020) e 31/12/2021 para tais f ins. Repito a 

redação do supra mencionado inciso: 

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 Distri to Federal e 

os Municípios afetados pela ca lamidade pública decorrente da 

pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 

2021 ,  de:  

(.. .)  

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.  

 

 Assim, os servidores não poderão contar este período 

(28/05/2020 a 31/12/2021) como período aquisit ivo de licença -

prêmio, anuênios, triênios, etc. Dou um exemplo: um servidor que, 

em 28/05/2020, precise ainda de 06 meses para conseguir a l icença -

prêmio, deverá trabalhar mais 06 meses a partir de 01/01/2022 para, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art65


 
 

 
 

somando o tempo já exercido anteriormente à vigência da LC 

173/2020, ter direito à licença-prêmio. A mesma regra vale para 

anuênios e triênios porventura previstos nas leis municipais.  

 Mas faço uma ressalva: diante de vários que stionamentos e 

crít icas realizados por entidades representat ivas de servidores 

públicos, o Ministério da Economia expediu Nota Técnica SEI nº 

20581/2020/ME fazendo várias explicações acerca da aplicação da 

LC 173/2020, que em seu item 17 explica:  

Ao analisar conjuntamente o disposto no inciso I e no inciso IX do art . 8º 

da Lei Complementar nº 173, de 2020, entende-se que as progressões e 

promoções,  por exemplo, não se enquadram na vedação apresentada 

em tais dispositivos,  uma vez que tratam-se de formas de desenvolvimento 

nas diversas carreiras amparadas em leis anteriores e que são concedidas 

a partir de critérios estabelecidos em regulamentos específicos que 

envolvem, além do transcurso de tempo, resultado satisfatório em processo 

de avaliação de desempenho e em obtenção de títulos acadêmicos.  

Conclui-se, portanto,  que para essa si tuação, tal vedação não se aplica.  

Assim, as progressões decorrentes dos planos de cargos e salários 

(plano de carreira) f icam fora da vedação prevista na L C 173/2020. 

O mesmo ocorre com os reenquadramentos decorrentes de 

aquisição de tí tulos acadêmicos, por exemplo, desde que tais 

direitos já existam anteriormente à vigência da LC 173/2020 

(normalmente estabelecidos nos Estatutos). O que f ica vedado é 

CRIAR novas formas de progressão a partir de 28/05/2020.  

Por f im, o tempo de serviço prestado entre 28/05/2020 até 

31/12/2021 continua contando para f ins de aposentadoria e demais 

benefícios previdenciários (parte f inal do inciso IX do art. 8º da LC 

173/2020).  



 
 

 
 

 

CONCLUSÃO  

- O tempo de serviço realizado entre 28/05/2020 e 31/12/2021 não 

será contado como  período aquisit ivo para concessão de anuênios, 

triênios e licenças-prêmio; 

-Esse período será considerado para f ins de progressão funcional e 

reenquadramentos decorrentes de aquisição de títulos acadêmicos, 

previstos geralmente nos Estatutos dos Servidores ou Planos de 

Cargos e Salários, desde que já previstos em leis anteriores a 

28/05/2020, não podendo ser criados a partir daquela data novas 

formas de progressão funcional ou reenquadramentos;  

- Esse período será considerado para f ins de contagem de tempo de 

serviço/contribuição para aposentadoria e outros benefícios 

previdenciários.  

É O PARECER, S.M.J.  

São Bento do Sul, 24 de julho de 2020.  

 

      FERNANDO MALLON 
      OAB/SC 7022 
      ASSESSO JURÍDICO  

 

 


