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1. Introdução 

 

O presente processo foi instaurado com base no documento de denúncia nº 

37066/21. O Sr. Carlos José de Sousa, vereador, denuncia o Presidente do Poder Legislativo 

municipal pelo descumprimento da Lei Complementar nº 173/2020, em razão da realização 

de pagamentos de gratificações a servidores comissionados, com amparo na Lei Municipal 

nº 345/2021, configurando elevação da remuneração desses servidores em período vedado. 

Nos termos do despacho de págs. 70-71 dos autos, por delegação do Conselheiro 

Relator, determinou-se a apuração dos fatos denunciados. 

Consta dos presentes autos, págs. 64-66, pronunciamento da Ouvidoria deste 

Tribunal em que se posiciona pela admissibilidade da denúncia e sugere que se proceda à 

instrução nos termos do art. 173, IV, do RITCE/PB c/c art. 195, § 1º, do RITCE-/PB. 

 

2. Da Denúncia 

 

 O denunciante alega que o atual Presidente da Câmara de Marizópolis, Sr. Vinícius 

Nito Nóbrega Gomes, estaria incorrendo em prática irregular em razão do pagamento de 

gratificações a servidores comissionados em afronta a Lei Complementar nº 173/2020. 

 O gestor teria apresentado o Projeto de Lei Complementar nº 001/2021 (Doc. págs. 

3-7), visando a extinção de cargos em comissão e a adequação da remuneração dos cargos 
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remanescentes ao salário mínimo nacional. O projeto de lei foi aprovado, dando lugar a Lei 

Complementar Municipal nº 345/2021. Os pagamentos realizados com base na mencionada 

lei municipal estariam em desacordo com o art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020. 

 O denunciante relacionou as remunerações dos seguintes servidores para 

comprovar o alegado: 

 

Servidor Comissionado Salário Base Gratificação Remuneração Total 

Ademilton Vieira Lins 1.100,00 550,00 1.650,00 

Lucicláudia Amaro de Sousa 1.100,00 550,00 1.650,00 

Vitor Hugo Pereira de Sousa 1.100,00 550,00 1.650,00 

Janyne Luciana Gomes Batista 2.200,00 1.100,00 3.300,00 

Fonte: Denúncia. 

 

 O denunciante alega que não está questionando a aprovação da Lei Complementar 

Municipal nº 345/2021, mas sim o pagamento de gratificações a servidores comissionados 

mesmo em época de Pandemia e em desacordo com o que dispõe o art. 8º da Lei 

Complementar nº 173/2020, cuja redação se transcreve a seguir: 

 
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; 

 

 O denunciante alega ainda que a conduta do gestor denunciado configura ato de 

improbidade administrativa, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 8.429/92, que assim dispõe: 
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Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

(...) 

VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e 
regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea; 

 

 Por fim, requer que seja suspensa, cautelarmente, a realização de pagamentos das 

gratificações questionadas até o julgamento do mérito da denúncia, visando evitar a 

perpetuação de situação ilegal. 

 

3. Da Análise da Auditoria 

 

Com vistas ao estabelecimento do Programa Federativo de Enfrentamento ao 

Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), foi aprovada a Lei Complementar nº 173/2020. Em 

seu art. 8º, a referida lei impõe restrições à implementação de ações que acarretem elevação 

de despesas, em particular as despesas com pagamento de pessoal, senão vejamos: 

 

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, 
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exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de 
determinação legal anterior à calamidade; 

 

Ao analisar os comandos constantes do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, 

em particular o que consta nos incisos I, II, III, IV e VI, verifica-se que o acréscimo 

remuneratório dos servidores do Poder Legislativo do município de Marizópolis, concedido 

com base na Lei Complementar Municipal nº 345/2021 (Doc. TC nº 39688/21), afronta 

diretamente o regramento constante da Lei Complementar nº 173/2020 e, portanto, 

configura-se irregular. 

A Lei Complementar Municipal nº 345/2021 extinguiu da Estrutura Administrativa 

da Câmara Municipal de Marizópolis os cargos em comissão de Contador e de Assessor 

Jurídico e manteve os cargos em comissão de Tesoureiro, Assessor Administrativo, Diretor 

de Arquivo, Chefe de Divisão de Protocolo, Chefe de Departamento de Vigilância, Assessor 

Técnico e Assessor Parlamentar, conforme consta nos arts, 1º e 2º da referida lei municipal. 

Ao analisar os dados informados no Sagres, exercícios de 2020 e 2021, apurou-se 

o seguinte: 

Quadro I - Cargos em Comissão – Câmara de Marizópolis - 2020 

Cargo em Comissão Salário Base Gratificação Remuneração Total 

Assessor Administrativo 1.045,00 522,50 1.567,50 

Assessor Jurídico 2.000,00 1.000,00 3.000,00 

Contador 2.000,00 1.000,00 3.000,00 

Chefe de Departamento de Vigilância 1.045,00 522,50 1.567,50 

Chefe de Divisão de Protocolo 1.045,00 380,00 1.425,00 

Diretor de Arquivo 1.045,00 380,00 1.425,00 

Tesoureiro 2.090,00 1.045,00 3.135,00 

Fonte: Sagres. 

Quadro II - Cargos em Comissão – Câmara de Marizópolis - 2021 

Cargo em Comissão Salário Base Gratificação Remuneração Total 

Assessor Administrativo 1.100,00 550,00 1.650,00 

Assessor Administrativo (*) 2.200,00 1.100,00 3.300,00 

Chefe de Departamento de Vigilância 1.100,00 550,00 1.650,00 

Chefe de Divisão de Protocolo 1.100,00 550,00 1.650,00 

Diretor de Arquivo 1.100,00 550,00 1.650,00 

Fonte: Sagres. (*) Embora conste no Sagres que o cargo ocupado pela servidora Janyne Luciana 
Gomes Batista é Assessor Administrativo, a remuneração recebida não é compatível com o referido 
cargo, sendo equivalente ao valor previsto para o cargo de Tesoureiro. 
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Com base nos dados apurados e na Lei Complementar Municipal nº 345/2021, 

constatou-se que a lei em questão atualizou o salário base, igualando-o ao valor do salário 

mínimo vigente. 

Ao tratar da concessão de gratificação para os cargos em comissão, a Lei 

Complementar Municipal nº 345/2021, em seu art. 3º, concede autorização para a concessão 

de gratificação aos ocupantes de cargos em comissão correspondente a até 50% do salário 

base. Importante destacar que a referida previsão legal é imprecisa e, portanto, subjetiva, 

deixando ao gestor o poder de escolher se concederá gratificação e em qual percentual, que 

poderá variar de 0% a 50% do salário base. Tal situação não se coaduna com a boa gestão 

pública, tendo em vista que a remuneração do servidor deverá desfrutar de amparo legal e 

os valores devem ser fixados de maneira objetiva, não podendo ficar à mercê da 

discricionariedade do gestor. 

Ao analisar os dados dos Quadros I e II, em conjunto com o texto da Lei 

Complementar Municipal nº 345/2021, verifica-se que a atualização do salário base dos 

servidores ocupantes de cargos em comissão, bem como da gratificação concedida aos 

servidores ocupantes desses cargos, resultou em elevação da remuneração total em relação 

ao montante da remuneração total recebida pelos ocupantes dos mesmos cargos no exercício 

de 2020 e, por não se enquadrar nas exceções previstas na Lei Complementar nº 173/2020, 

tal variação configura irregularidade. 

O Tribunal, ao apreciar Consulta formulada pela prefeitura municipal de Boa Vista, 

com o seguinte questionamento: “As vedações do art. 8º da LC 173/20 aplicam-se à 

correção da remuneração de servidor com o fim de lhe assegurar a percepção de valor não 

inferior ao salário-mínimo?, Processo TC nº 01739/21, emitiu o Parecer Normativo nº 

00005/21, nos seguintes termos: 

 

4.3 Responda-se ao consulente nos seguintes termos: 

4.3.1 A Garantia Constitucional de que a menor remuneração não seja inferior ao 
valor do salário-mínimo nacional e unificado não se submete a vedações contidas 
na LC 173, de 27 de maio de 2020; 

4.3.2 Por remuneração entenda-se a soma do vencimento básico com todas as 
demais vantagens pagas ao servidor ou ao empregado público; 

4.3.3 Em razão das disposições do art. 8º da LC 173/20, a garantia de que a menor 
remuneração tenha valor igual ou superior ao do salário-mínimo nacional 
unificado não autoriza aumento da remuneração (vencimento + vantagens) de 
quem já percebe valor igual ou superior ao do referido padrão, até 31/12/2021, 
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salvo se decorrente de sentença judicial transitada em julgado ou por determinação 
de lei EDITADA ANTES DA CALAMIDADE PÚBLICA decorrente do 
COVID19; 

4.3.4 O reajuste a ser concedido na remuneração de servidores para que esta tenha 
valor igual ao do salário-mínimo nacional e unificado não deve implicar em 
mudança no valor das remunerações de quem já recebe montante igual ou superior 
a sobredito padrão; 

 

 Portanto, embora seja possível a atualização do valor da remuneração do servidor 

com vistas a atender ao mínimo constitucionalmente garantido, salário mínimo, tal correção 

não deverá implicar em elevação da remuneração total do servidor que já recebe valor acima 

do salário mínimo como ocorreu no caso ora analisado. 

 Com base nos fatos analisados, entende-se que a Lei Complementar Municipal nº 

345/2021 é válida, no entanto, sua aplicação deve ser limitada, no tocante a atualização da 

remuneração dos cargos públicos que trata, aos valores praticados no exercício de 2020, sob 

pena de infringir comandos normativos da Lei Complementar nº 173/2020. 

 Considerando os valores das remunerações praticados no exercício de 2020 e àqueles 

praticados no exercício de 2021, temos o seguinte: 

 

Quadro III - Cargos em Comissão – Câmara de Marizópolis – Pagamentos 
em desobediência à Lei Complementar nº 173/2020 - 2021 

Cargo em Comissão 
Remuneração 

2020 (A) 
Remuneração 

2021 (B) 
Diferença/mês 

(B) – (A) 
Assessor Administrativo 1.567,50 1.650,00 82,50 

Assessor Jurídico 3.000,00 Extinto - 

Contador 3.000,00 Extinto - 

Chefe de Departamento de Vigilância 1.567,50 1.650,00 82,50 

Chefe de Divisão de Protocolo 1.425,00 1.650,00 225,00 

Diretor de Arquivo 1.425,00 1.650,00 225,00 

Tesoureiro 3.135,00 3.300,00 165,00 

Fonte: Sagres/Projeto de Lei nº 001/2021/Lei Complementar Municipal nº 345/2021. 

 

 Os valores constantes na coluna diferença, Quadro III anterior, correspondem a 

elevação dos valores pagos aos servidores ocupantes de cargos comissionados, no Poder 

Legislativo de Marizópolis, quando comparados os valores pagos em 2020 com aqueles 

pagos em 2021, após a aprovação da Lei Complementar Municipal nº 345/2021. Entendemos 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
Impresso por convidado em 26/06/2021 06:49. Validação: 5555.7D9E.0577.C009.A581.C7A6.C1D7.3D6F. 

Relatório Inicial. Proc. 11587/21. Data: 25/06/2021 08:11. Responsável: Adjailtom M. de Sousa.

80

80



 
que os valores pagos em afronta a Lei Complementar nº 173/2020, deverão ser restituídos 

ao erário pelo gestor. No mesmo sentido, entendemos que os valores pagos, a título de 

remuneração total, no exercício de 2021, deverá ser limitado ao montante pago em 2020, 

para cada cargo, ao passo que sugerimos a determinação da adoção dessa medida, por meio 

de cautelar, até que seja proferida decisão definitiva no processo ora analisado. 

Um ponto que deverá ser esclarecido pelo gestor diz respeito ao cargo ocupado pela 

servidora Janyne Luciana Gomes Batista, tendo em vista que as informações constantes do 

Sagres dão conta que a servidora ocupa o cargo de Assessor Administrativo, no entanto, a 

remuneração auferida pela servidora corresponde ao cargo de Tesoureiro. Além do mais, de 

acordo com o Anexo I ao Projeto de Lei 001/2021 (Doc. pág. 5), só existiria um cargo em 

comissão de Assessor Administrativo e este está ocupado pelo servidor Vitor Hugo Pereira 

de Sousa. Portanto, cabe ao gestor apresentar o ato de nomeação da servidora Janyne Luciana 

Gomes Batista, acompanhado da devida publicação, para o cargo em comissão por ela 

ocupado no Poder Legislativo do município de Marizópolis, no exercício de 2021. 

Com base na análise realizada, opina-se pela procedência da denúncia ora analisada, 

tendo em vista que a Lei Complementar Municipal nº 345/2021 afronta comandos da Lei 

Complementar nº 173/2020 em razão da elevação da remuneração total dos servidores 

ocupantes de cargos comissionados em período vedado. 

 

4. Conclusão 

 

Com base na análise realizada, opina-se pela procedência da denúncia ora analisada, 

sugerindo-se a adoção das seguintes medidas: 

 

a) Notificação do gestor do Poder Legislativo Municipal de Marizópolis, Sr. Vinícius 

Nito Nóbrega Gomes, para apresentar esclarecimentos; 

b) Recomendação de que seja ajustada a Lei Complementar Municipal nº 345/2021 para 

fazer constar, de forma objetiva, o valor da gratificação devida a cada servidor 

ocupante de cargo em comissão; 
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c) Concessão de medida Cautelar, determinando ao gestor que se limite a pagar 

remuneração total aos servidores ocupantes de cargo em comissão, no exercício de 

2021, nos mesmos valores pagos em 2020; 

d) Imputação ao gestor da obrigação de devolver ao erário o somatório dos valores 

pagos em 2021, além daqueles pagos em 2020, conforme diferenças apuradas no 

Quadro III deste relatório, multiplicadas pela quantidade de meses em que os 

pagamentos foram realizados; 

e) Requisição do ato de nomeação da servidora Janyne Luciana Gomes Batista, 

acompanhado da devida publicação, para o cargo em comissão por ela ocupado no 

Poder Legislativo do município de Marizópolis, no exercício de 2021. 

 

É o Relatório. 
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