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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tendo em vista as medidas temporárias de prevenção 
ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID19) elaborou três comunicados orientando a gestão 
pública em tempos de crise, de forma a garantir aos gestores municipais segurança para tomar as 
medidas necessárias ao enfrentamento dos efeitos da epidemia sobre a população. A linha do tempo 
abaixo colaciona a legislação e os comunicados publicados para o enfrentamento do COVID19:

A Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, através dos processos eletrônicos SEI nºs 
PMC.2020.00019501-11 e PMC.2020.00019977-61 encaminhou a íntegra dos mencionados comu-
nicados às secretarias municipais e aos gestores públicos.
Este  Relatório  de  Orientação   objetiva,  de  maneira   sucinta,  apontar  os   principais    pontos 
abordados  pela  Corte de Contas  em  seus   comunicados  e  em  palestra  online  realizada dia 
30/04/2020  bem  como,  efetuar   recomendações  específicas e  apontar  o  andamento  atual das 
providências necessárias ao atendimento integral das recomendações do TCE/SP.

1. Introdução
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COMUNICADO SDG nº 14/2020

LIMITES E CONDIÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 
- LRF
1. Suspensão de prazos de recondução dos limites de despesas com
pessoal DCL.
2. Dispensa das metas fiscais e limitação de empenhos.
3. ADIN 6357/DF - Afastamento dos artigos 14, 16, 17 e 24 da LRF.
4. Abertura de créditos extraordinários, com conhecimento ao poder
legislativo.
5. Recursos e destinação classificados no código 312, comunicado
AUDESP 26 de 02/04/2020.
6. Ferramentas eletrônicas para as audiências públicas nos processos
de elaboração e discussão das leis orçamentárias.

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL E DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
1. Contratação emergencial, dispensa criação de cargos, obedecidos
os princípios de impessoalidade e transparência.
2. Lei federal de eleições, destinadas a serviços públicos inadiáveis e
ralacionados à sobrevivência, saúde ou segurança pública.
3. Cumprimento da jornada de trabalho.

TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DOS ATOS E DESPESAS
1. Organização em espaço específico no Portal de Transparência.
2. Priorização pela fiscalização na avaliação, controle das admissões,
contratações, despesas e demais atos decorrentes.

2. O Comunicado SDG n.º 14/2020
Principais pontos:



4

Análise do comunicado SDG nº 14/2020

Despesas de Pessoal  / dívida consolidada / metas fiscais

Considerando a queda da arrecadação 
tributária em decorrência dos efeitos 
do COVID19 e seu impacto direto na 
receita corrente líquida, o Comunicado 
14/2020 do TCE/SP suspendeu o exame,  
pelo controle externo, da adoção das 
providências de recondução aos limites da 
despesa de pessoal e da dívida consolidadae 
pelo período em que durar a situação de 
calamidade pública.  

Além disso, o art. 9º da LRF estabelece que 
diante da hipótese de a receita não comportar 
o cumprimento das metas de resultado primário
ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas
Fiscais deverão ser promovidos nos trinta
dias subsequentes, limitação de empenho e
movimentação financeira, segundo os critérios
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

Em decorrência do estado de calamidade pública 

A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal - LRF) estabelece 
o teto de 54% e de 6% da receita corrente
líquida  (RCL) para os gastos com pessoal
dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal,
respectivamente.

Ao Executivo municipal que ultrapassar 
95% do limite da RCL com despesas de 
pessoal, é vedado (parágrafo único do artigo 
22 da LRF): concessão de vantagens, 
aumentos, reajuste ou adequações de 
remuneração a qualquer título; criação de 
cargo, emprego ou função; alteração de 
estrutura de carreira que implique aumento de 
despesa; provimento de cargo público, 
admissão ou contratação de pessoal, ressalvada 
reposição de aposentadoria ou falecimento de 
servidores nas áreas de educação, saúde e 
segurança; e contratação de hora extra, 
ressalvadas exceções constitucionais.

Nessa hipótese, a LRF estabelece, ainda, que 
o percentual excedente ao limite máximo de
95% da RCL terá de ser eliminado nos dois
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um
terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as
providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169
da Constituição.

Os Executivos municipais que ultrapassarem o 
limite em 100% também devem reduzir os gastos 
com pessoal, conforme determina a Constituição 
Federal, além das vedações da LRF.

Na mesma esteira, o art. 31 da LRF estabelece que 
se a dívida consolidada ultrapassar o respectivo 
limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele 
reconduzida até o término dos três subsequentes, 
reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte 
e cinco por cento) no primeiro.

o  TCE/SP   também   suspendeu    a       exigência 
quanto à  aplicação  do  art. 9º   da  LRF  mesmo  
que  a   receita  não  suporte  os  resultados fiscais 
estabelecidos  no  Anexo   de  Metas Fiscais   pelo  
período em  que  durar a situação de calamidade 
pública.  
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Criação e expansão de programas destinados ao enfrentamento do novo 
coronavírus

origem  dos  recursos  e  a compensação de 
seus efeitos financeiros nos exercícios seguintes. 

Foi conferida decisão liminar pelo 
Supremo Tribunal Federal concedendo, 
durante a emergência em Saúde 
Pública e o estado de calamidade 
decorrente de COVID-19, o afastamento 
da exigência de demonstração de 
adequação e compensação orçamentárias 
em relação à criação/expansão de 
programas públicos destinados ao 
enfrentamento do contexto de calamidade 
gerado pela disseminação de COVID-19.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
6357 mencionada pelo TCE/SP em sua palestra 
online afasta algumas exigências da LRF em 
relação à criação e à expansão de programas de 
prevenção ao novo coronavírus e de proteção da 
população vulnerável à pandemia. 

Os dispositivos questionados da LRF exigiam 
para o aumento de gastos tributários indiretos e 
despesas obrigatórias de caráter continuado, as 
estimativas de impacto orçamentário financeiro e 
a compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orça- 
mentárias  (LDO),  além  da  demonstração    da

Codificação específica para classificação das despesas no sistema AUDESP
Com  relação   à  classificação   das  despesas   no  código  de  aplicação   312  da   tabela   AUDESP, o 
Município, através da Ordem de Serviço n.º 03/2020, já fixou o procedimento a ser praticado para 
atendimento da recomendação do TCE/SP.

Contratação emergencial de pessoal e cumprimento da jornada de trabalho
Tanto a situação de emergência como o 
estado de calamidade pública são 
motivos justificadores de contratação 
temporária de pessoal. A contratação 
temporária de pessoal, para atender a 
excepcionalidade do interesse público, requer lei 
específica estabelecendo os casos de admissão 
sendo que a lei deverá estabelecer os prazos 
máximos de contratação, salários, direitos e 
deveres, proibição ou possibilidade de 
prorrogação de contrato e a nova 
contratação da mesma pessoa, ainda que para 
outra função.

A Lei Federal n.º 9.504/1997 estabelece 
uma série de condutas que são vedadas aos 
agentes políticos em ano eleitoral. Dentre 
elas, estão às relativas à contratação de 
pessoal nos três meses que antecedem o 
pleito eleitoral até a posse dos eleitos, sob 
pena de nulidade do ato.

No entanto,  como  destacado pelo TCE

em seu Comunicado 14/2020, a própria 
norma prevê ressalvas a certas situações 
em que a contratação é possível, como o 
caso da contratação necessária à 
instalação ou ao funcionamento inadiável 
de serviços públicos essenciais – ou seja, 
serviços públicos que sejam inadiáveis e 
relacionados à sobrevivência, saúde ou 
segurança pública.

No tocante ao cumprimento da jornada 
de trabalho, o TCE/SP ressaltou que a 
situação de calamidade pública enfrentada 
não autoriza o descumprimento da jornada
de trabalho estabelecida para o servidor. Fica 
facultado aos municípios a verificação da melhor 
forma de gerenciar a situação dos servidores, 
levando em conta a utilização de ferramentas 
tecnológicas, antecipação de feriados ou férias, 
dentre outras medidas. Caso haja a opção da 
utilização da ferramenta home office (ou 
teletrabalho), recomenda-se o acompanhamento 
da chefia imediata quanto a produtividade dos 
trabalhos desenvolvidos. 
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E com relação aos impactos do enfrentamento do coronavírus na execução dos
contratos em vigência?

retomada posterior dos trabalhos e da 
prestação dos serviços públicos em sua 
integralidade. Diante de condições 
imprevisíveis, devidamente reconhecidas pelo 
órgão jurídico do município como caso 
fortuito ou fato do príncipe, é possível que surja 
a necessidade de promover alterações 
contratuais, readequação de prazos, reequilíbrio 
econômico financeiro, sustação ou até 
extinção contratual, de acordo com a atual Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos.

A Secretaria Municipal de Gestão e 
Controle, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos, expediu 
comunicado acerca da gestão dos contratos 
administrativos para todos os órgãos da 
administração direta por meio do processo 
SEI nº 2020.00016031-43, onde fica 
destacado que, apesar da grande 
insegurança jurídica do momento em 
relação às questões trabalhistas, com 
fundamento no princípio da prevenção, 
recomendou que todos as secretarias orientem 
seus gestores e fiscais de contratos de 
terceirização a continuarem com afinco a 
fiscalização das empresas, observando se os 
direitos trabalhistas dos terceirizados estão 
sendo respeitados, a fim de evitar futuros danos 
e responsabilizações ao Erário Municipal.

Encontra-se em tramitação no Senado Federal, 
o Projeto de Lei n° 2139/2020, que dispõe sobre
o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das
relações jurídicas contratuais da Administração
Pública, no período da emergência de
saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19).

No entanto, até que seja aprovada e publicada 
norma disciplinando a questão, recomendamos 
seja avaliado pelo administrador público 
o impacto da situação de emergência na
execução dos contratos administrativos.
Cada caso deve ser avaliado individualmente 
para decisão sobre a continuidade ou não 
dos pagamentos, tendo em vista que o objeto 
contratual pode estar total ou parcialmente 
prejudicado por fato alheio às partes. 

Registra-se que a situação não pode ser utilizada 
para permitir aumento dos lucros, como, por 
exemplo, no caso de a empresa contratada demitir 
ou dar licença não remunerada aos 
trabalhadores e continuar auferindo os 
pagamentos do contrato. 

Também devem ser evitadas a adoção de 
medidas que prejudiquem sobremaneira a 
sobrevivência  das  empresas   que prestam 
serviços  tendo  em  vista a necessidade de

Contratações públicas de bens e serviços e impacto em contratos vigentes
esteja de acordo com o mercado, evitando o 
sobrepreço.”

Importante consignar que as contratações 
para atendimento da emergência ou 
calamidade pública, com fundamento na 
Lei Federal nº 13.979/2020 ou no artigo 24, 
IV, da Lei Federal nº 8.666/93, devem 
demonstrar a devida pertinência em relação 
à situação concreta, com pesquisa de preços 
comprovada por documentos idôneos e 
ampla divulgação no Portal de 
Transparência.

É possível a utilização da Lei Federal nº 
13.979/2020 para fundamentar as aquisições e 
contratações públicas a serem realizadas 
pelo Município durante o enfrentamento 
do coronavírus. 

Segundo o Comunicado 14/2020 do TCE/SP, 
a “referida lei contempla procedimentos  
mais ágeis, como o pregão com prazos 
reduzidos ou a adesão a atas de registros de 
preços de outros órgãos, cuja escolha deve 
se mostrar a mais adequada  ao  
atendimento da  situação concreta, além 
do  cuidado  para   que o preço praticado 



COMUNICADO SDG nº 17/2020

CONSELHOS DE SAÚDE E SISTEMAS DE CONTROLES INTERNOS
1. Acompanhamento e fiscalização das ações e serviços de saúde.
2. Aquisição por meio das medidas normais ou excepcionais (Dispensa/Inexigibilidade/Contratação/
Aditamento).
3. Realização de reuniões e audiências públicas - ferramentas tecnológicas.

3. Comunicados SDG n.º 17/2020
Principais pontos:
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Análise do comunicado SDG nº 17/2020

Acompanhamento e fiscalização das ações e serviços de saúde e aquisição por 
meio das medi-das normais ou excepcionais

aquisições e contratações destinadas ao 
enfrentamento da emergência de saúde 
decorrente do novo coronavírus, dentre 
outros requisitos estabelecidos nos 
citados diplomas legais. 
A correlação com a Lei Federal nº 
13.979/2020 faz sentido na interpretação do 
comunicado. 
A  utilização  da lei  fundamenta  as  aquisições 
e   contratações   públicas   a   serem     realizadas

Este Comunicado ao tratar 
do acompanhamento e fiscalização das 
ações e serviços de saúde, retoma e 
reforça parte do Comunicado SDG nº 
14/2020, onde esclarece que é 
necessário apresentar a pesquisa de 
preço e justificativas quanto à escolha do 
fornecedor, a pertinência da contratação 
para o enfrentamento à pandemia, a 
divulgação  em tempo real de todas as 

Por último, mas não menos importante, para 
auxiliar o trabalho de gestores e fiscais, a 
Secretaria de Gestão e Controle se coloca à 
disposição para atender pontualmente os 
casos que se mostrarem mais complexos, no 
telefone 2116-0862. Nessa dinâmica, o 
expediente da SMGC fará a anotação das 
ligações e colocará nossa assessoria em 
contato com os servidores que precisarem de 
um suporte mais próximo.



COMUNICADO SDG nº 18/2020

TRANSPARÊNCIA DOS ATOS, RECEITAS E DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO 
CORONAVÍRUS
1. Divulgação em tempo real (fundamento legal, contratado, CPF, CNPJ, objeto detalhado, valor, data,
prazo contratual, termo de referência ou edital, contrato, empenho, liquidação e destinação dos bens/
serviços).
2. Acompanhamento diário da fiscalização.
3. Receitas e despesas destinadas ao COVID-19, registro  no código 312  e  divulgação  em tempo
real no Portal de Transparência, inclusive os praticados após 20/03/2020.
4. Aplicação às entidades do terceiro setor.

4.Comunicados SDG n.º 18/2020
Principais pontos:

Por fim, nos termos da Lei Complementar 
nº 172/2020, que dispões sobre a 
transposição e transferência de saldos 
financeiros constantes dos fundos de saúde, 
provenientes de repasses federais, fica o 
Município passível de utilizar este recurso de 
forma excepcional. 

Os saldos até 31/12/2019 podem ser utilizados 
exclusivamente para a realização de ações 
e serviços públicos de saúde, além de 
requisitos específicos a serem atendidos, dentre 
os quais, a ciência ao Conselho de Saúde.

pelo município para o enfrentamento 
da pandemia do novo coronavírus 
(Covid-2019). Contudo, a contratação direta 
para atender emergência ou calamidade 
pública, seja ela baseada na Lei Federal 
n. 13.979/2020, na Lei Geral de Licitações
(artigo 24, inciso IV, da Lei nº 
8.666/1993) ou em regramentos 
específicos editados pelo Município de 
Campinas para atendimento das 
necessidades durante a pandemia, requer 

da pertinência da a demonstração 
contratação à situação concreta 
(adequação do objeto).
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Realização  de   reuniões  e   audiências   públicas por meio de ferramentas 
tecnológicas
O Comunicado SDG nº 17/2020 também traz a indicação de que, em especial, os Conselhos de 
Saúde dos municípios jurisdicionados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo utilizem 
ferramentas tecnológicas, como videoconferências, para que as medidas de isolamento e/ou 
distanciamento sociais sejam mantidas mesmo diante da necessidade de reunião, mantendo-se a 
probidade no atendimento das recomendações de saúde, e a relação com o Poder Executivo e a 
Secretaria de Saúde para facilitar a execução desta inovação.
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destinado à realização de operações de crédito 
com empresários, sociedades empresárias 
e sociedades cooperativas, excetuadas as 
sociedades de crédito, com a finalidade de 
pagamento de folha salarial de seus empregados.

Submetido para aprovação do Poder Legislativo, 
o texto recebeu emenda da Comissão Mista
acrescentando as entidades sem fins lucrativos
que exerçam atividades de suporte aos cidadãos
aos beneficiários da medida.

Em sua palestra, o TCE/SP reiterou 
posicionamento da corte já firmado através 
de seu manual. Nesse sentido, recomendamos 
cuidadosa análise do caso concreto e que, caso 
necessário, sejam repactuadas as atividades, 
metas, ações e entregas definidas nos respectivos 
planos de trabalho, adequando-as ao presente 
momento. 

Recomenda-se, também, sejam privilegiados 
recursos tecnológicos disponíveis e que o 
atendimento à população, salvo por razões 
sanitárias, não seja interrompido tendo em vista 
o impacto negativo no ponto de vista econômi-
co e social e considerando os princípios da
razoabilidade e da continuidade dos serviços
públicos.

A análise quanto a manutenção ou revisão dos 
ajustes corresponde uma questão controversa 
sem precedentes doutrinários ou na jurisprudência 
dos órgãos de controle externo. Os aspectos vão 
além da análise jurídica, pois as despesas dos 
órgãos governamentais têm grande impacto 
na gestão das entidades do terceiro setor. 

Em seu Manual Básico de Repasses Públicos ao 
Terceiro Setor o TCE/SP registra os seguintes 
apontamentos quanto ao repasse (pág. 40/41): 
• O valor do repasse só pode contemplar o
custo efetivo para atendimento das demandas e
cumprimento das metas;
• O Poder Público deve calcular o custo per capita
do atendimento e repassar verbas de acordo com
o volume previsto para atendimentos/realizações,
cujos preços sejam compatíveis com os do
mercado e/ou os fixados setorialmente;
• A entidade não pode ser ‘sustentada’ pelo Poder
Público;
• O valor dos repasses presta-se, tão somente, a
custear os serviços públicos por ela assumidos e
realizados.

O Governo Federal, em 03 de abril de 2020,  
publicou   a   Medida  Provisória   n.º 944   que  instituiu  
o Programa Emergencial  de Suporte a Empregos, 

Análise do comunicado SDG nº 18/2020
A transparência dos atos, receitas e despesas com o enfrentamento do novo coronavírus estão presentes 
em todos os comunicados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aqui apresentados, mas o 
conteúdo foi mais detalhado no Comunicado SDG nº 18/2020.
Por se tratar de um assunto gerenciado  de  forma  macroestrutural  na   Prefeitura   de   Campinas, o 
Portal    da  Transparência   apresenta   desde   o   dia   30/04/2020   as   receitas  advindas  para  o 
enfrentamento da  pandemia,  bem como as  despesas  executadas para o mesmo fim. As receitas 
são distinguidas,  até o momento,  entre  as  transferências  realizadas pelo Estado  de São Paulo
o pela União,  por  meio do Sistema Único de Saúde.   As  despesas  contêm  todas  as  exigências
detalhadas no Comunicado  SDG nº 18/2020 e  podem ser acessadas  diretamente  no Portal da
Transparência (https://transparencia. campinas.sp.gov.br/), a distinção destas despesas se dá pelo
registro no código 312.
Também devido a estrutura macro de enfrentamento à pandemia, está disponível para acompanhamento 
diário da fiscalização a seção de Prestação de Contas do Portal Covid-19 Campinas (https://covid-19. 
campinas.sp.gov.br/prestacao-contas), onde estão centralizadas as aquisições, os comunicados de 
conversão de fabricação, as contratações de empresas e, também, as receitas e as despesas destinadas 
ao enfrentamento da pandemia.

Aplicação às entidades do terceiro setor

https://transparencia.campinas.sp.gov.br/
https://covid-19.campinas.sp.gov.br/prestacao-contas
https://covid-19.campinas.sp.gov.br/prestacao-contas
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