
 

 

 
RESOLUÇÃO Nº 09/2022 

 
Dispõe sobre a CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL e ALTERAÇÃO 
DE VECIMENTOS dos servidores do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento 
Regional – CONDER e dá outras providências. 

 
CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER, Prefeito de Guarujá do Sul - SC e Presidente do Consórcio 

Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONDER, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o que dispõe o contrato de consórcio público e suas alterações, quanto à normalização 
do índice de reajuste pelo IPCA como oficial para da concessão de revisão geral anual aos servidores do CONDER; 

CONSIDERANDO que na Assembleia Geral Ordinária do CONDER realizada no dia 10/12/2021, 
registrado sobre Ata de Assembleia nº 07/2021 restou aprovada a alteração do vencimento dos empregos públicos de 
confiança do CONDER de Diretor de Programa e Secretário Executivo, este último com equiparação ao vencimento do 
Secretário Executivo da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC; 

RESOLVE: 

Art. 1º - CONCEDER revisão geral anual aos salários, tendo como parâmetro de referência o índice do IPCA 
acumulado nos últimos 12 meses – dezembro/2020 a novembro/2021 - com percentual de 10,74% (dez ponto setenta e 
quatro por cento), a ser aplicado a partir do dia 1º (primeiro) de janeiro de 2022. 

Parágrafo único: O período de apuração segue o estabelecido no Contrato Público de Consórcio e alterações 
vigentes mais especificamente no item 14.4  que dispõe:  (14.4. A remuneração dos empregos públicos será definida em Assembleia 
Geral e sofrerá, anualmente, no mês de janeiro de cada ano o reajuste pelo IPCA, tendo como período de apuração os últimos 12 (doze) meses 
considerados de dezembro de um ano à novembro do próximo ano.) 

Art. 2º - FIXAR o valor do vencimento do cargo de Diretor de Programa do CONDER, a partir de 1º 
(primeiro) de janeiro de 2022, em R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). 

Parágrafo único: Sobre o vencimento do cargo de Diretor de Programa, no ano de 2022, não incidirá a 
revisão geral anual prevista no artigo 1º desta Resolução, tendo em vista que seu valor foi estabelecido do mês de dezembro 
de 2021. 

Art. 3º - FIXAR o valor do vencimento do cargo de Secretário Executivo do CONDER, a partir de 1º 
(primeiro) de janeiro de 2022, em R$ 9.948,90 (nove mil, novecentos e quarenta oito reais e noventa centavos). 

§ 1º - Sobre o vencimento do cargo de Secretário Executivo do CONDER, no ano de 2022, não incidirá a 
revisão geral anual prevista no artigo 1º desta Resolução, tendo em vista que seu valor foi estabelecido do mês de dezembro 
de 2021. 

§ 2º - A partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2022 o valor do vencimento do Secretário Executivo do 
CONDER passa a acompanhar o valor do vencimento do Secretário Executivo da AMEOSC conforme estabelecido em 
assembleia ordinária do CONDER realizada em 10 de dezembro de 2021 e registrada na ata nº 07/2021 da referida 
assembleia.  

Art. 3º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 1º (primeiro) de 
janeiro de 2022. 

Art. 4º - As despesas decorrentes desta resolução correrão à conta do orçamento vigente do Consórcio. 

Art. 5º- Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e comunique-se. 

 
São Miguel do Oeste/SC, 11 de janeiro de 2022 

 
 

Claudio Junior Weschenfelder  
Presidente do CONDER/Prefeito de Guarujá do Sul 
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