
NOTA TECNICA- SECEX N° 01, DE 5 DE MAR<;O DE 2021. 

Dispoe sobre orientacoes a respeito da aplicacao da Lei 

Complementar Federal n° 173/2020, que, no ambito do 

enfrentamento da pandemia ocasionada pelo Covid-19, 

regulamenta medidas temporaries e permanentes de 

controle de despesa total com pessoal, bem como traz 

disposicoes relativas a suspensao de pagamentos de 

val ores junto a Providencia Social. 

O SECRET A.RIO DE CONTROLE EXTERNO, no uso de suas atribuicoes e consoante o disposto 

nos artigos 141 e 142 da Resolucao Administrativa n° 08/2019, de 26 de agosto de 2019; 

CONSIDERANDO que compete ao Tribunal de Contas do Estado do Ceara (TCE/CE) orientar os 

jurisdicionados quanta a gestao publica, notadamente em meio a crise ocasionada pela pandernia do 

Covid-Iv; 

CONSIDERANDO que a nota Tecuica e instrumento de manifestacao do Secretario de Controle 

Extemo do TCE/CE, que visa orientar sobre questoes relevantes de natureza tecnica relacionadas ao 

controle extemo, podendo ser estruturada na forma de perguntas e respostas; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Federal n° 173/2020 instituiu o Programa Federative de 

Enfrentamento ao Coronavirus SARS-Co V-2 (Covid 19); 

CONSIDERANDO que a Lei Complementer Federal n° 173/2020 trouxe a suspensao de dividas 

contratadas por Estados, Distrito Federal e Municipios com a Uniiio (art. 2°), a reestruturacao de 

operacces de credito (art. 4") e a previsao de repasse de recurses financeiros (art. 5°), tendo em 

contrapartida diversas disposicoes voltadas a proibicao de aumento da despesa com pessoal e da criacao, 
ou rcajuste acima da inflacao, de despesas obrigatorias; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Federal n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 

trouxe mecanismos de salvaguarda da regularidade fiscal quando do reconhecimento do estado de 

calamidade publica, submetendo a Administracao a outros controles e restricoes na geracao da despcsa 

publica; 

CONSIDERANDO que a orientacao acerca da Lei Complementer Federal n° 173/2020 nao exclui a 

observancia por parte do eute estadual ou municipal de legislacao especifica que trate sobre a materia 

no seu ambito de jurisdicao, 

ORIENTA: 



PERGUNTAS E RESPOST AS SOBRE O IMP ACTO DA LEI COMPLEMENT AR FEDERAL 

N° 173/2020 NO EXERCTCTO 2021 

CONSIDERA<;OES INICJAIS 

1. De que trata a Lei Complementar Federal n° 173/2020? 

A referida lei criou, para o exercicio de 2020, o Programa Federative de Enfremameuto ao Corona .irus 

SARS-CoV-2 (Covid-19), envolvendo a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios com 

medidas orcamentarias e financeiras voltadas ao combate do corouavirus, sendo pautado em tres eixos: 

suspensao do pagamento das dividas que os Estados, DF e Municipios tenham com a Uniao; 

reestruturacao das operacoes de credito que os Estados, DF e Municipios tenham contraido junto ao 

sistema financeiro e instituicoes multilaterais de credito; e entrega de recurses da Uniao, na forma de 

auxilio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, no exercicio de 2020, e em acoes 

de enfrentamento ao coronavirus SARS-COV-2 (Covid-19). 

Alem disso, a Lei Complementar Federal 11° 173/2020 trouxe alteracces na Lei Complementar Federal 

n° I 01/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal -LRF), dando nova redacao aos arts. 21 e 65. 

RECURSOS 

2. Os recurses repassados pela Uniao, por forca do art. 5° da Lei Complementar Federal n° 

173/2020, aos Estados c aos Municipios deverao compor a Receita Corrente Liquida (RCL)? 

Sim, pois se classificarn como receita corrente, nos tennos do art. 11, § 1 °, da Lei Federal n° 4.320/1964, 

devendo, por isso, compor a Receita Corrente Liquida (RCL). Por conseguinte, sobre esses valores 

havera a incidencia da contribuicao ao Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico 

(PASEP), no percentual de I% (um por cento) sabre o total da receita recebida, ms termos da Lei 

Federal n." 9.715/98 e Decreto Federal n." 4.524/2002. 

DESPESAS COM PESSOAL 

3. Quais as restrleoes quanto ao aumento do gasto com pessoal a Lei Complementar Federal n° 

173/2020 trouxe? 

O art. 7°, que alterou o art. 21 da Lei Responsabilidade Fiscal, e 8°, ambos da LC n° 173/2020, trouxeram 

as seguintes restricoes: 

Art. 7° A Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar com as seguintes 
alteracoes: 

"Art. 21. E nulo de pleno direito: 

I - o ato que provoque aumcnto da despcsa com pessoal c nao atenda: 



a) as exigencies dos arts. 16 e 17 desta Lei Cornplemeutar e o disposto no inciso Xill do 
caput do art. 37 e no§ 1° do art. 169 <la Constituicao Federal; e 

b) ao limite legal de comprometimentoaplicado as despesas com pessoal inativo; 

II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 ( cento e oitenta) dias 
anteriores ao final do mandate do titular de Poder ou orgao referido no art. 20; 

III - o ato de que resulte aurnentc da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem 
implementadas em periodos posteriores ao final do mandato do titular de Poder ou 6rgao 
referido no art. 20; 

IV - a aprovacao, a edicao ou a sancao, por Chefe do Poder Executivo, por Presidente e 
demais mernbros da Mesa ou 6rgao decisorio equivalente do Poder Legislativo, por 
Presidente de Tribunal do Poder Judiciario e pelo Chefe do Ministerio Publico, da Uniao e 
dos Estados, de norma legal contendo p!ano de alteracao, reajuste e reestruturacao de 
carreiras do setor publico, ou a edicao de ato, por esses agentes, para nomeacao de 
aprovados em concurso publico, quando: 

a) resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 ( cento e oitenta) dias anteriores ao 
final do mandato do titular do Poder Executive; ou 

b) resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem 
implementadas em periodos posteriores ao final do maudato do titular do Peder Executive. 

§ 1 ° As restricoes de que tratam os incisos II, III e IV: 

I - devern ser aplicadas inclusive durante o periodo de reconducao ou reeleicao para o cargo 
de titular do Peder ou 6rgao autonomo; e 

II - aplicam-se someute aos titulares ocupautes de cargo eletivo dos Poderes referidos no 
art. 20. 

§ 2" Para fins do disposto neste artigo, serao considerados atos de nomeacao ou de 
provimento de cargo publico aqueles referidos no § 1 ° do art. 169 da Constituicao 
Federal ou aqueles que, de qualquer modo, acarretem a criacao ou o aumento de despesa 
obrigatoria." (NR) 

"Art. 65 . 

§ 1 ° Na ocorrencia de calamidade publica reconhecida pelo Congresso NacionaI, nos 
terrnos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do territ6rio nacional e enquanto 
perdurar a situacao, alem do previsto nos incisos I e II do caput: 

I - serao dispensados os limites, condicoes e demais restricoes aplicaveis a Uniao, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, bem como sua verificacao, para: 

a) contratacao e aditamento de operacoes de credito; 

b) concessao de garantias; 

c) contratacao entre entes da Federacao; e 

d) recebimento de transferencias voluntarias; 

TT - serao dispensados os limites e afastadas as vedacoes e sancoes previstas e decorrentes 
dos arts. 35, 37 e 42, bem corno sera dispensado o cumprimento do disposto no paragrafo 
unico do a11. 8° desta Lei Complementer, dcsde que os recurses arrecadados sejam 
destinados ao combate a calamidade publica; 

II1 - serao afastadas as condicoes e as vedacoes previstas nos arts. 14, 16 e 17 desta Lei 
Complementar, desde que o incentive ou beneficio e a criacao ou o aumento da despesa 
sejam destinados ao combate a calamidade publica, 



§ 2° o disposto no § l O deste artigo, observados os tennos estabelecidos no decreto 
legislative que reconhecer o estado de calarnidade publica: 

I - aplicar-se-a exclusivamente: 

a) as unidades da Federacao atingidas e localizadas no territorio em que for reconhecido o 
estado de calarnidade publica pelo Congresso Nacional e enquanto perdurar o referido 
estado de calamidade; 

b) aos atos de gestao orcamentaria e financeira necessaries ao atendimento de despesas 
relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo; 

II - nfio afasta as disposicoes relativas a transparencia, controle e fiscalizacao. 

§ 3° No caso de aditamento de operacoes de credito garantidas pela Uniao com amparo no 
disposto no § 1° deste artigo, a garantia sera mantida, nfio sendo necessaria a alteracao dos 
contratos de garantia e de contragarantia vigentes." (NR) 

Art. 8° Na hipotese de que trata o art. 65 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 
2000, a Uniao, os Esrados, o Distrito Federal e os Municipios afetados pela calamidade 
publica decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, ate 31 de dezembro de 2021, 
de: 

I - conceder, a qualquer titulo, vantagern, aumento, reajuste ou adequacao de remuneracao 
a membros de Poder ou de orgao, servidores e ernpregados publicos e militares, exceto 
quando derivado de scntenca judicial transitada em julgado ou de determinacao legal 
anterior a calamidade publica; 

II - criar cargo, ernprego OU funcao que implique aumento de despesa; 

Ill - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

IV - adrnitir ou contratar pessoal, a qualquer titu!o, ressalvadas as reposicoes de cargos de 
chcfia, de direcao e de assessoramento que nso acarretem aumento de despesa, as 
reposicoes decorrentes de vacancies de cargos efetivos ou vitalicios, as contratacoes 
temporarias de que trata o incise IX do caput do art. 37 da Constituicao Federal, as 
contratacoes de temporaries para prestacao de service militar e as contratacoes de alunos 
de orgaos de formacao de militates; 

V - realizar concurso publico, exceto para as reposicocs de vacancias previstas no inciso 
IV; 

VI - criar ou majorar auxilios, vantagens, bonus, abonos, verbas de representacao ou 
beneficios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatorio, em favor de membros 
de Poder, do Ministerio Publico ou da Defensoria Publica e de servidores e ernpregados 
publicos e militarcs, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentenca 
judicial transitada emjulgado ou de determinacao legal anterior a calamidade; 

VII - criar despesa obrigatoria de carater continuado, re salvado o disposto nos §§ 1 ° e 2°; 

VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatoria acima da variacao da 
inflacao medida pelo Iodice Nacional de Pre\OS ao Consumidor Arnplo (IPCA), observada 
a preservacao do poder aquisitivo referida no incise IV do caput do art. 7° da Constituicao 
Federal; 

IX - contar esse tempo como de periodo aquisitivo necessario exclusivamente para a 
concessao de anuenios, trienios, quinquenios, licencas-premio e demais mecanismos 
equivalentes que aumentem a despesa com pcssoal em decorrencia da aquisicao de 
determinado tempo de servico, sem qualquer prejuizo para o tempo de efetivo exercicio, 
aposentadoria, e quaisquer outros fins. 



§ 1 ° O disposto nos incisos II, IV, VII e VIII do ca put deste artigo nao se aplica a medidas 
de combate a calamidade publica referida no caput cuja vigencia e efeitos nao ultrapassern 
a sua duracao. 

§ 2° O disposto no inciso VII do caput nao se aplica em caso de previa compensacao 
mediante aumento de receita ou reducao de despesa, observado que: 

I - em se tratando de despesa obrigat6ria de carater continuado, assirn compreendida aquela 
que fixe para o ente a obrigacao legal de sua execucao por periodo superior a 2 (dois) 
exercicios, as medidas de compensacao deverao ser permanentes; e 

II - nao irnplementada a previa compeusacao, a lei ou o ato sera ineficaz enquanto nao 
regularizado o vicio, sem prejuizo de eventual a9ao direta de inconstitucionalidade. 

§ 3° A lei de diretrizes.orcamentarias ea lei orcamentaria anual poderao canter dispositivos 
e autorizacoes que versem sobre as vedacoes previstas neste artigo, desde que seus efeitos 
somente sejam implemeatados apes o fan do prazo fixado, sendo vedada qualquer clausula 
de retroatividade. 

§ 4° 0 disposto ncste artigo nao se aplica ao direito de opcao assegurado na Lein° 13.681, 
de 18 de junho de 2018, bem como aos respectivos ates de transposicao e de 
enquadramento. 

§ 5° O disposto no incise VI do caput deste artigo nao se aplica aos profissionais de saude 
e de assistencia social, desde que relacionado a medidas de cornbate a calamidade publica 
referida no caput cuja vigencia e efeitos nao ultrapassem a sua duracao. 

§ 6° (VETADO). 

4. Os municipios e os estados foram proibidos de realizar concursos publicos? 

Sim, por forca do inciso V do art. 8° da LC n° 173/2020, que proibiu os entes federativos afetados pela 

calamidade publica decorrente da pandemia do Covid-19 de realizarern concursos publicos ate 31 de 

dezembro de 2021. Excetuando a regra acima, o mesmo dispositivo ressalvou a realizacao de concurso 

publico para a reposicao de vacancies decorrentes de cargos efetivos ou vitalicios. 

5. A Lei Complementar Federal n° 173/2020 impede a cria�ao ou a majoraeao de auxilios, 

vantagens, bonus, abonos, verbas de representacao ou beneficios de qualquer natureza, inclusive 

os de cunho lndenizatorlo no periodo impeditivo? 

Sim, nos termos do VI do art. 8° da Lei Complernentar n° 173/2020, que proibiu, ate 31 de dezembro de 

2021, criar ou majorar auxilios, vantagens, bonus, abonos, verbas de representacao ou beneficios de 

qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizat6rio, em favor de membros de Poder, do Ministerio 

Publico ou da Defensoria Publica e de servidores e ernpregados publieos e militares, ou ainda de sens 

dependentes, exceto quando derivado de sentence judicial transitada em julgado ou de determinacao 

legal anterior a calamidade. 

6. Existe vedacao quanto a progressao de classe e de nivel a servidores efetivos no periodo 

impeditivo da Lei Complementar Federal 0° 173/2020? 

Nao, em que pese a previsao do inciso IX do art, 8° da LC n° I 73/2020, que proibe, ate 31 de dezembro 

de 2021, a contagem desse tempo coma de periodo aquisitivo necessario exclusivarnente para a 



concessao de anuenios, trienios, quinquenios, Iicencas-premio e demais mecanismos equivalentes que 

aurnentern a despesa com pes oal em decorrencia da aquisii;ao de deterrninado tempo de service. 

De acordo com o disposto no inciso I e no incise IX do art. 8° da LC n° l 73i2020, as progre sees e 

promococs nao cstariarn cnquadradas nas vcdacoes aprcscntadas em tais dispositivos, uma vcz que se 

tratam de formas de desenvolvimento nas diversas carreiras amparadas em leis anteriores e que sao 

concedidas a partir de criterios estabelecidos em regulamentos especificos que envolvem, alern do 

transcurso de tempo, resultado satisfatorio em processo de avaliacao de desempenho e em obtencao de 

titulos academicos, 

7. As contratacoes temporarias por excepcional interesse publico ficaram proibidas? 

Nao, vez que o inciso IV do art. 8° da LC n° 173/2020 rcssalvou exprcssamente a possibilidade de 

realizacao de contratacoes temporaries de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituicao 

Federal, isto e, aquelas para atender, por tempo determinado, neccssidade temporaria de excepcional 

interesse publico. 

Sobre essa questao, cumpre ressaltar que cada ente publico deve editar sua pr6pria lei, que evidenciara 

as contingencies faticas que configuram a neces-idade temporaria de excepcional interesse publico apta 

a autorizar tal tipo de contratacao, vez que se trata de hipotese excepcionalissima a nao realizacao de 

concurso publico. 

8. Ate quando duram os efeitos da Lei Complementar Federal n° 173/2020? 

A referida lei trouxe algumas dispo ·i�oes de cunho temporario e outras de natureza permanente. 

De natureza permanente, ressaltam-se as alteracoes realizadas na Lei de Responsabilidade Fiscal, cujos 

arts 21 e 65 ganharam nova redacao, que tratam sobre as despesas com pessoal e as dispensas pennitidas 

para as situacoes de calamidade publica. 

Quanto as normas de carater temporario, o art. 8" da LC n° 173/2020 dispoe sobre regras especificas a 

serem observadas para a siruacao concreta da pandemia provocada pela Covid-19. 

9. A Lei Complementar Federal n° 173/2020 vedou a admlssao de servidores publicos efetivos 

aprovados em concurso publico? 

Em regra, por forca do inciso IV do art. 8" da LC n° 173/2020, ficou vedada a admit sao ou contratacao 
de pessoal, a qualquer titulo, ate 31 de dezembro de 2021, res salvadas as reposicoes decorrentes de 

vacancies de cargos efetivos ou vitalicios. 

E de se pontuar que a suspensao da validade de concursos publicos decretadas em virtude da pandemia 

do Covid-19, em caso deter sido editada lei para tanto, nao impede as nomeacoes para as reposicoes 

decorrentes de vacancies de cargos efetivos ou vitalicios. 



10. Ficou permitida a nomcacao de servidores para cargos comissionados durante o periodo 

estabelecido pela LC n° 173/2020? 

Sim, desde que seja para fins de reposicao de cargos de chefia, de direcao e de assessoramento que nae 

acarretem aumento de despesa, nos termos do art. 8°, inciso IV, da referida lei. 

Reposicoes essas que podern se dar em virtude de exoneracao, demissao, aposentadoria, falecimento, 

bem como para substituicao de titulares de cargos devido a afastamentos 

legais que nao acarretem aumento de despesa. 

11. A Lei Complementar Federal n° 173/2020, por meio de seu art. 10, suspendeu 

automaticamente os prazos de validade dos concursos publicos estaduais e municipais vigentes no 

perfodo de caJamidade publica decorrentc da pandemia da Covid-19? 

Nao. Tai dispositivo nao abrange os concursos publicos estaduais ou municipais, vez que compete a 

cada ente federativo (estados e municipios) decidir sobre a suspensao ou nso dos prazos de validade dos 

concursos publicos, por forca do principio federative previsto no art. 18 da Consrituicao Federal. 

Alem disso, houve veto do Presidente da Republica ao §I" do art. 10 da LC n° 173/2020, por considera- 

lo inconstitucional, que previa exprcssamente a suspensao de todos os. concursos publicos federais, 

estaduais, distritais e municipais, da administracao direta ou indireta, ja homologados, 

12. As restrtcoes do art. 8°da Lei Complementar Federal n° 173/2020 aplicam-se somente a 
administracao direta? 

Nao. As restricoes trazidas no citado diploma legal abrangem a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municipios, englobando todos os Poderes e os orgaos autonomos, bem como os fundos, as aurarquias, 

as fundacoes e as empresas esratais dependentes que compoem as administracoes indiretas, inclusive os 

institutes responsaveis pelos Regimes Pr6prios de Providencia Social (RPPS). 

13. Os municipios que nao deeretaram estado de ealamidade publica, nos termos do art. 65 da 

LRF, estao obrigados a seguir o art. 8° da Lei Complementar Federal n° 173/2020? 

Sim, pois a calamidade publica foi decretada pela Uniao para todo o territorio nacional, reconhecida 

pelo Congresso Nacional, nos termos de Decreto Legislativo 11° 06/2020 e perdurou ate 31 de dezembro 

de 2020. 

Portanto, todos os entes, administracao direta e indireta, estao sujeitos as regras da LC n° 173/2020 que 

"Estabclccc o Programa Federative de Enfrcntamcnto ao Coronavirus SARS-Co V-2 (Covid - 19), altcra 

a Lei Complemeurar n" 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), e da outras providencias. 

14. Os entes public-Os podem invocar, no exercicio de 2021, o disposto no §1° do art. 8°da Lei 

Complementar Federal n° 173/2020, que trata de medidas de combate a calamidade publica, para 

adotar as condutas previstas nos incisos II, IV, VII e VIII do caput do mesmo artigo? 



Nao, uma vez quo, dcsdc 1 ° de janci.ro de 202i, o Dccrcto Legislative n° 06/2020, por meio do qual o 

Congresso Nacional reconheceu o estado de calamidade publica em todo o territ6rio nacional, perdeu 

sua vigencia, findando o elemento temporal exigido pelo § 1 ° do art. 8° da LC n° 173/2020. 

Frisa-se que, ate o fechamento da presente Nota Tecnica, nao houve prorrogacao do estado de 

calamidade publica por parte do Congresso Nacional, o que teria o condao de viabi1izar, caso fosse 

prorrogado, o uso das ressalvas previstas no § 1 ° do art. 8° da LC n° 173/2020. 

PREVIDENCIA SOCIAL 

15. Nos municipios que apresentam debito junto ao Regime Proprio de Previdencia Social 

(RPPS), come flcou a sttuaeso do pagamento das divldas referentes a processes de 

parcclamentos/refinanciamentos? 

O art. 9° da Lei Complementer n° 173/2020 determinou que, na forma do regulamento a ser editado, 

ficam suspensos os pagamentos dos refinanciamentos de dividas dos Municipios com a Providencia 

Social com vencimento entre IO de marco e 31 de dezembro de 2020. A suspensao de que trata este 

artigo se estende ao recolhimento das contribuicoes previdenciarias patronais dos municipios devidas 

aos respectivos regimes proprios, desde que autorizada por lei municipal especifica. 

Para regulamentar o citado artigo, a Secretaria Especial de Previdencia e Trabalho, vinculada ao 

Ministerio da Ecouomia, editou <1 Portaria n." 14.816/2020, de 

19/06/2020, que "dispoe sobre a aplicacao do art. 9° da Lei Complementar n° 173, de 27 de maio de 

2020, a valores devidos por municipios a sous Regimes Pr6prios de Previdencia Social, e altera, em 

carater excepcional, pararnetros tecnico-atuariais aplicaveis aos RPPS." 

O art. 1 ° do referido regulamento explicita a necessidade de autorizacao em lei municipal especifica para 

aplicar a suspensao prevista tanto no caput, como no §2°, do art. 9° du Lei Complementar 11° 173, de 

2020, aos valores devidos por municipios a sens Regimes Pr6prios de Providencia Social - RPPS. 

Por outro lado, o art. 2° da Portaria n." 14.816/2020 trouxe vedacoes aos municipios, sendo oportuno 

citar que ficou proibida a suspensao do repasse das contribuicoes dos servidores ativos, aposentados e 

pensionistas devidas ao RPPS; a restituicao ou compensacao dos valores de prestacoes de termos de 

acordo de parcelamento ou de contribuicoes previdenciarias patronais devidas que tiverem sido pagas 

ao 6rgiio ou entidade gestora do RPPS; e a utilizaciio de recurses do RPPS para despesus distintes do 

pagamento dos beneficios previdenciarios do respective fundo e daquelas necessarias a sua organizacao 

e ao seu funcionamento. 

16. Como sera o pagamento das dividas [unto ao RPPS suspensas nos termos do art. 9° da Lei 

Complementar Federal n° 173/2020 e da leglslaeao municipal? 

Quanto aos acordos de parcelamentos, o art. 3° da Portaria n° 14.816/2020 da Secretaria Especial de 

Previdencia e Trabalho preve que cada prestacao de termo de acordo de parcelamento cujo repasse tenha 



a regulamentacao da Receita Federal do Brasil e da Secretaria de Providencia Social, disciplinada na 

Portaria Conjunra RFB/PGFN n" 1.072/2020. 

Cumpre frisar que a suspensao nao abrange as obrigacoes correntes que tenham por objeto contribuicoes 

sociais devidas pelos municipios na ccndicao de conrratantes de trabalhadores segurados pelo Regime 

Geral de Previdencia Social (RGPS), nos termos do inciso I do art. 15 da Lein. 8.212, de 24 de julho de 

1991, independentemente do vinculo laboral estabelecido entre estes e o municipio. 

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

CEARA. 

Elano Lima de Oliveira 
Gerente de Fiscalizacao de Pessoal 
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Carlos Alberto de Miranda Nascimento 
Secretario de Controle Externo 

Mat. 885-1 


