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COMUNICADO Nº 01 

08/06/2020 

Lei Complementar nº 173 de 28/05/2020 

 

 

A Lei Complementar nº 173 recentemente promulgada pelo 

Presidente da República tinha por objetivo inicial compensar a redução da 

arrecadação dos Estados e Municípios em decorrência da pandemia do 

Covid-19. 

 

Entretanto, dentre tantos outros aspectos que abordaremos em um 

Informativo a ser brevemente encaminhado o inciso IX do Art. 8º da referida 

lei assim dispôs: 

 

“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 - .................................................................. 

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”. 

 

A programação do PrevFolha foi realizada de acordo com a 

solicitação de cada cliente Four Info quando da sua instalação. Assim, 

alguns eventos estão programados para serem realizados automaticamente 

e outros não. 

 

Em decorrência do disposto no inciso IX do Art.8º, solicitamos que 

aqueles clientes que porventura estejam com a programação para a 

concessão automática de verbas que possam ser afetadas pelo disposto na 

legislação acima transcrita, entrem em contato com nossa área de Suporte, 

o mais brevemente possível, para que possamos fazer as adequações 

necessárias e cumprirmos a legislação. 
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