
   

 
 
 

 

RUA 68 nº 727, Centro, Goiânia, Goiás – CEP: 74.055-100 – Fone: 3216-6260 
 www.tcm.go.gov.br  

Orientação Técnica Conjunta nº 001/2019 – SCMG/SAP 

Orientações aos jurisdicionados sobre a aplicação 

das disposições contidas no art. 9º da EC nº 103 

de 12 de novembro de 2019 (reforma da 

previdência) para fins de análise e julgamento das 

prestações de contas e dos demais processos de 

fiscalização. 

 

Introdução 

1. Esta orientação trata sobre a aplicação das disposições contidas no art. 9º da 

Emenda Constitucional nº 103 de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema 

previdenciário, para fins de análise e julgamento das prestações de contas e dos 

demais processos de fiscalização autuados neste Tribunal referentes ao exercício de 

2019 e 2020. 

2. A EC nº 103/2019 estabelece regras que são aplicáveis direta e imediatamente a 

todos os entes da Federação, outras aplicáveis somente à União e algumas 

disposições específicas para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

3. No dia 22 de novembro de 2019 a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 

Ministério da Economia publicou a Nota Técnica SEI nº 12212/2019/ME com a análise 

das regras constitucionais da reforma previdenciária aplicáveis aos Regimes Próprios 

de Previdência Social – RPPS, esclarecendo, notadamente, sobre a aplicação 

imediata das disposições contidas no art. 9 da EC nº 103/2019 aos RPPS de todos os 

entes da federação. 

 

4. No dia 4 de dezembro de 2019 foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria n° 

1.348 de 3 de dezembro de 2019 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho que dispõe sobre parâmetros e prazos para atendimento das 

disposições do art. 9º da EC nº 103/2019 para Estados, Distrito Federal e Municípios 

comprovarem a adequação de seus RPPS. 
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Orientações  
 
 

5. A Portaria n° 1.348 de 3 de dezembro de 2019 do Ministério da 

Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho dispõe sobre parâmetros e 

estabelece prazo até 31 de julho de 2020 para que os entes adotem medidas para 

cumprimento das disposições do art. 9º da EC nº 103/2019. 

 

6. Importa destacar que o pagamento dos benefícios de incapacidade temporária para 

o trabalho, salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão, passa a ser de 

responsabilidade do ente federativo, conforme dispõe o § 3º do art. 9º da Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019, que possui aplicabilidade imediata. 

 

7. Para fins de análise e julgamento das prestações de contas e dos demais 

processos de fiscalização deste Tribunal, serão consideradas as disposições da 

referida portaria, especificamente, o prazo concedido para a adequação às normas 

contidas na EC nº 103/2019, considerando a necessidade de adequação no que tange 

à programação orçamentária-financeira, às medidas operacionais e às alterações na 

legislação municipal. 

 

8. Desse modo, não haverá impacto nas ações de fiscalização realizadas pelo 

Tribunal, notadamente, nas prestações de contas dos gestores do RPPS e do Poder 

Executivo, se os pagamentos dos referidos benefícios continuarem sob a 

responsabilidade do RPPS municipal, até o prazo estabelecido (31 de julho de 2020).  

 
 

9. Recomenda-se a adoção de medidas o mais breve possível para adequação às 

determinações do §3º e §4º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103 de 2019. 

 

Goiânia, 18 de dezembro de 2019. 

 

     Célio Roberto de Almeida Vinicius Nascimento Santos 

     Secretário de Contas Mensais de Gestão Secretário de Atos de Pessoal 

  Em substituição (Portaria n. 653/19)  

 


