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DECRETO N° 6288 DE 04 DE JANEIRO DE 2022 

 

REVOGA o Decreto n° 5564, de 08 de abril de 

2020 que impôs medidas de limitação de 

despesas no âmbito do poder executivo por 

força do enfrentamento da pandemia 

ocasionada pelo CORONAVIRUS (COVID-

19).  

 

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, incisos V 

e VII c/c art. 70, alíneas “a”, "f", “j”, "k" e "n" da Lei Orgânica do Município e demais atinentes a 

espécie, e 

 

CONSIDERANDO que para auxiliar na garantia de saúde dos cidadãos e retomada da 

economia municipal face o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, 

foi publicado em 08/04/2020 o Decreto n° 5564 que limitou a autorização e pagamento de horas 

extras e participação de servidores em eventos presenciais, bem como suspendeu o pagamento de 

indenizações à titulo de Licença Prêmio e a concessão de promoções durante o período da 

pandemia;   

 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Federal n° 173 de 27/05/2020 estabeleceu o 

Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid 19) e em seu art. 8° 

incisos I e IX proibiu até 31/12/2021, dentre outros: a concessão, a qualquer título, vantagem, 

aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e 

empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em 

julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública; bem como de contar o tempo entre 

a decretação da calamidade pública e o término da restrição imposta pela lei, 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; 

 

CONSIDERANDO que as restrições impostas pelo art. 8° da LC n° 178/2021 se 

encerraram em 31/12/2021;  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Ficam revogados os Decretos n° 5594 de 08 de abril de 2020 e nº. 5788 de 23 de 

novembro de 2020 a contar de 01/01/2022. 

 

Art. 2°.  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade 

à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art. 3° do Decreto n° 2.128, de 28 de 

outubro de 2010. 

 

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 04 de Janeiro de 2022; 152º ano de Fundação; 87º ano de 

Emancipação Política. 

 

JORGE AUGUSTO KRÜGER 

Prefeito de Timbó/SC 
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