
 
 
 

 PORTARIA Nº15/2021, DE 23 DE JULHO DE 2021. 

 
 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO, ESTADO DE 
SANTA CATARINA, no uso das atribuições, conferidas pelo artigo 87, inciso V, alínea 
“e”, do Regimento Interno (Resolução nº027/2008, de 02 de dezembro de 2008); e  
 
Considerando a Lei nº 1.995/2021, de 06 de julho de 2021, que revogou a Lei nº 
1.983/2021, de 22 de janeiro de 2021, que concedeu a revisão geral anual em 2021, 
aos servidores públicos da Câmara Municipal de São Martinho; 
 
Considerando a Lei nº1.997/2021, de 19 de julho de 2021, que autoriza o Poder 
Legislativo, ajustar o vencimento básico do Cargo de Auxiliar de serviços Gerais do 
Quadro de Pessoal Efetivo da Câmara Municipal de São Martinho, para complementar 
o valor de um salário mínimo nacional mensal, a partir de 1º de julho de 2021; 
 
Considerando o disposto no artigo 7º, inciso IV da Constituição Federal. 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Determinar o retorno da remuneração dos servidores públicos da Câmara 
Municipal de São Martinho, ao valor vigente em 31 de dezembro de 2020. 
 
Art. 2º Determinar que os valores resultantes da concessão da revisão geral anual em 
2021, recebidos de boa-fé pelos servidores públicos da Câmara Municipal de São 
Martinho, não precisam ser devolvidos dada a natureza alimentar da verba, devendo 
ser reconhecido seu pagamento no período de 01/01/2021 a 30/06/2021. 
 
Art. 3º Efetuar o ajuste do vencimento básico do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
no valor de R$34,62 (trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), para 
complementar o valor de um salário mínimo nacional mensal, a partir de 1º de julho de 
2021. 
 
Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria, correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento anual vigente. 
 
Art. 5º Fica o Setor de Contabilidade, encarregado para adotar as providências 
necessárias para o cumprimento do disposto nesta Portaria 
 
Art. 6º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação. 
 
São Martinho/SC, 23 de julho de 2021. 

 
 

Vereadora Anelise Wiemes 
Presidente 
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