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RESOLUÇÃO No 1.118, DE 2 DE MARÇO DE 2021.

Estabelece  medidas  de  contenção  de
despesas  com  pessoal  no  âmbito  da
Câmara Municipal de Rio do Sul. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL, no uso de
suas atribuições regimentais, mais especificamente o inciso XXXVI do art. 40
da Resolução nº 597, de 13 de dezembro de 2010;

CONSIDERANDO  o  agravamento  da  situação  excepcional  de
emergência desencadeada pelo Novo Coronavírus (Covid-19).

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  se  estabelecer  medidas  de
contenção  de  despesas  com  pessoal  para  o  enfrentamento  dos  impactos
negativos nas finanças públicas decorrentes da pandemia do Covid-19;

CONSIDERANDO  ser  premente  organizar  as  disponibilidades
financeiras vinculadas ao Poder Legislativo para a cobertura de despesas com
pessoal e aplicação de recursos nos serviços essenciais voltados à prevenção
e enfrentamento à Covid-19;

CONSIDERANDO  que  as  medidas  de  contenção  propostas  nesta
resolução decorrem do agravamento da crise;

RESOLVE:

Art. 1o Suspender, por tempo indeterminado:

I – o pagamento de férias indenizadas;

II – o pagamento de licença-prêmio indenizadas;

III – a concessão de novas progressão e promoção funcional;

IV – a concessão de novos auxílios escolares;
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V – a concessão de novo adicional de qualificação;

VI  –  as  viagens  a  trabalho  e  participação  em  cursos,  eventos,

congressos e similares dos servidores, bem como o pagamento de diárias.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 

Rio do Sul, 2 de março de 2021.

MARCOS NORBERTO ZANIS
Presidente da Mesa
[Assinada digitalmente]
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