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LEI COMPLEMENTAR Nº 325, DE 29 DE JUNHO DE 2022. 
 
 
ABONO SALARIAL. Institui Abono Salarial Permanente aos Servidores 
Efetivos da Câmara Municipal de Palhoça, altera o Anexo II da Lei 
Complementar n. 145/2013. 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina, 
Faço Saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores 

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º. Fica instituído Abono Salarial Permanente aos servidores efetivos da 

Câmara Municipal de Palhoça/SC, o qual corresponderá ao valor de 50% (cinquenta por cento) 
da primeira letra do menor piso do Plano de Cargos e Salários dos servidores efetivos do Poder 
Legislativo Municipal. 

 
Art. 2º. A cada 12 meses de recebimento do abono salarial, o servidor, poderá 

optar pela inserção de até 50% do valor do abono, limitada ao valor de 50% do menor piso da 
primeira letra. 

 
§ 1º. A inserção do percentual será opcional, dependendo de manifestação 

expressa do servidor. 
 
§ 2º. Optando o servidor pela inserção, este deverá encaminhar requerimento ao 

setor de Recursos Humanos para implementação em folha de pagamento. 
 
§ 3º. Após 24 (vinte e quatro) meses de recebimento o servidor poderá agregar 

100% do total do abono salarial recebido. 
 
§ 4º. O percentual agregado será deduzido do valor do abono. 
 
§ 5º. O valor do abono, após absorvido, não acarretará alteração nas progressões 

horizontal e vertical do servidor, como também não acarretará qualquer efeito remuneratório, 
gerando efeitos apenas sobre férias e décimo terceiro. 

 
Art. 3º. O abono instituído não se aplica aos seguintes cargos: 
 
I - Procurador Jurídico Legislativo; 
II – Procurador Contábil; 
III – Advogado; e 
IV -  Jornalista. 
 
Art. 4º - Os valores nominais previstos nesta Lei serão revistos, anualmente, no 

mesmo índice de revisão geral concedido ao servidor público desta Casa Legislativa, observados 
os limites constitucionais. 
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Art. 5º - Se porventura, durante o período de carência do abono, o servidor efetivo 
for acometido de alguma doença grave, situação incapacitante ou algo correlato, que acarrete à 
concessão de aposentadoria por invalidez, poderá, caso seja do interesse do servidor, ser 
efetivada a agregação do abono, sem a necessidade da carência prevista no art. 2º da presente 
Lei. 

 
§ 1º: O servidor que estiver na ativa, e não tiver o interesse de agregar o abono, 

receberá tão somente, até a concessão da sua aposentadoria. 
 
§ 2º.: O período para agregação do abono, disposto no art. 2º da presente Lei, será 

contado caso o servidor afastado de suas atividades em decorrência de perícia médica. 
 
Art. 6º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições contrárias. 
 
 
 
Palhoça, 29 de junho de 2022. 
 
 
 
EDUARDO FRECCIA 
Prefeito Municipal 

Eu, ______ Osvaldo Bossolan Neto, certifico 
que a redação desta Lei foi conferida e está 
de acordo com a Redação Final do Projeto de 
Lei Complementar nº 0033/2022 aprovado 
pela Câmara de Vereadores de Palhoça, sem 
emenda. 
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