
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
Praça 25 de Julho, 01, 02º andar, Centro, Rio do Sul/SC

CEP 89.160-164 - Caixa Postal 209 - Telefone: (47) 3531-6300
 www.camarariodosul.sc.gov.br

RESOLUÇÃO No 1.144, DE 19 DE JULHO DE 2021.

Dispõe  sobre  a  devolução  de  valores
recebidos  a  maior  no  subsídio  dos
vereadores no ano de 2021.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL, no uso de
sua  atribuição  prevista  no  inciso  IX  do  art.  40  do  Regimento  Interno  -
Resolução 597/2010,

CONSIDERANDO a Lei nº 6.142, de 1º de junho de 2020, que fixou o
subsídio dos vereadores em R$ 7.767,50 (…), a partir de 1º de janeiro de 2021;

CONSIDERANDO que  o  setor  de  Recursos  Humanos,
equivocadamente,  aplicou  sobre  o  subsídio  a  Revisão  Geral  Anual  dada
através da Lei nº 6.209/2020, no percentual de 4,3111%, com base no Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;

CONSIDERANDO  que no primeiro ano da nova fixação do subsídio é
vedado aplicação do índice da Revisão Geral Anual, vez que não há perda
inflacionária;

RESOLVE:

Art. 1° Determinar aos vereadores da Câmara Municipal de Rio do Sul a
devolução dos valores recebidos a maior, em razão da aplicação do índice de
Revisão Geral Anual sobre o subsídio dos vereadores.

Art.  2º A  devolução  dos  valores,  conforme  apuração  do  Setor  de
Recursos Humanos, deverá se dar com desconto na folha de pagamento, em
até seis parcelas.

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 19 de julho de 2021.

MARCOS NORBERTO ZANIS
[Assinado Digitalmente]
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