


Bate-Papo CNM sobre a LC 191/2022



LC 191/2022: aplicabilidade.

Jurídico/CNM



Lei Complementar 173/2020

Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-

CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e

dá outras providências.

Publicada em 28 de maio de 2020.



Lei Complementar 173/2020

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar 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:



Lei Complementar 173/2020

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.



Lei Complementar 173/2020

De 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021.

19 meses



Lei Complementar 191/2022

Art. 2º O art. 8º da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 8º. ...................................................................................................................................

§ 8º O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos
civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, observado que:



SÍNTESE

✓ No período de 28.05.2020 a 31.12.2021, a Lei Complementar 173/2020 impediu
pagamentos e, sobretudo, contagem de tempo relativamente a anuênios, triênios,
quinquênios, licenças-prêmio e demais vantagens concedidas ao servidor público (art.
8º, IX)

✓ Desta feita, a Lei Complementar 191, de 8.3.2022, afasta daquela proibição os
servidores da saúde e da segurança pública, os quais, todavia, não receberão
atrasados, quer dizer, anuênios, triênios, quinquênios e licenças-prêmio
completados dentro do período de vedação (28.05.2020 a 31.12.2021).



SÍNTESE

✓ Então, para os da saúde e segurança não haverá qualquer interrupção na contagem de
tempo, mas o pagamento ocorre somente a partir de 1º de janeiro de 2022, sem
direito a pagamentos retroativos.

✓ Para todos os demais servidores (Educação, Transportes, Meio Ambiente,
Infraestrutura Urbana, Assistência Social e etc.), a apuração de tempo retoma em 1º
de janeiro de 2022. Exemplificando, funcionário da Educação inteirou em 27.05.2020
mais 3 anos de serviço, nesse caso, a contagem recomeça em 1º.01.22, para ele
inexistindo qualquer direito (contagem ou pagamento) entre 28.05.2020 e 31.12.2021.



PERGUNTAS

O que se entende por servidores civis da saúde no âmbito municipal?

O que se entende por servidores civis da segurança pública no âmbito municipal?

Resposta: todos aqueles que atuam onde o serviço de saúde e de segurança é prestado.



SAÚDE

Compreende-se todos os servidores que atuam na área de saúde, ou seja, no
Sistema Único de Saúde (SUS) municipal, independentemente das carreiras
que ocupam. Para a melhor identificação de quem são esses servidores, pode
o Município se valer do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES); da identificação de todos aqueles que atuam em Ações e Serviços
Públicos de Saúde (ASPS) ou mesmo pela simples lotação na Secretaria de
Saúde.



SAÚDE

Onde consultar

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

(...) o sistema de informação oficial de cadastramento de informações de todos
os estabelecimentos de saúde no país, independentemente de sua natureza
jurídica ou de integrarem o Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se do cadastro
oficial do Ministério da Saúde (MS) no tocante à realidade da capacidade
instalada e mão-de-obra assistencial de saúde no Brasil em estabelecimentos de
saúde públicos ou privados, com convênio SUS ou não.

https://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp



SAÚDE



SEGURANÇA PÚBLICA

CAPÍTULO III

DA SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida
para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. [...]



SEGURANÇA PÚBLICA

CAPÍTULO III

DA SEGURANÇA PÚBLICA

[...]

§8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus

bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

[...]



SEGURANÇA PÚBLICA

Guardas Municipais são integrantes operacionais do SUSP (art. 9º, §2º, VII) da Lei

13.675/2018.

RE 846.854/SP

ADI 5.948/DF



SEGURANÇA PÚBLICA

RE 846.854/SP

“2. As Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da

CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º,

CF), pelo que se submetem às restrições firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no

julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator para acórdão Min.

ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 5/4/2017).”



SEGURANÇA PÚBLICA

ADI 5.948/DF

“É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não

se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das

Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de

Segurança Pública.

2. Dentro dessa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, o Plenário desta SUPREMA

CORTE, no julgamento do RE 846.854/SP, reconheceu que as Guardas Municipais executam atividade de

segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da

comunidade (art. 9º, § 1º, da CF).”



SEGURANÇA PÚBLICA

CAPÍTULO III

DA SEGURANÇA PÚBLICA

[...]

§10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades
previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos
órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na
forma da lei.

[...]



SEGURANÇA PÚBLICA

Agentes de Trânsito são integrantes operacionais do SUSP (art. 9º, §2º, XV) da Lei

13.675/2018.
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