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RESOLUÇÃO No 1214, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

Determina  o  cômputo  de  tempo  de
serviço de 28 de maio de 2020 a 31 de
dezembro  de  2021  para  fins  de
concessão de anuênio e licença-prêmio
e dá outras providências.

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

 
Considerando as mais recentes decisões judiciais do Tribunal de Justiça

de Santa Catarina, em especial no Mandado de Segurança Cível nº 5054674-
28.2022.8.24.0000/SC  e  Mandado  de  Segurança  nº  5044653-
61.2020.8.24.0000 (Grupo de Câmaras de Direito Público);

Considerando que o parecer  do Ministério  Público de Santa Catarina
lançado no writ citado acima também sustenta posição no mesmo sentido;

Considerando entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina – TCE/SC no Relatório/Parecer nº DAP – 7110/2021 do Processo nº
CON 21/00814650;

Considerando retificação do item 3 do Prejulgado nº 2285 do Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC no seguinte sentido:

“3.1. É permitida a contagem de tempo para efeitos de progressão por
tempo de serviço e outros benefícios abarcados pelo inciso IX do artigo
8º da Lei Complementar n. 173/2020, no período compreendido entre
28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, sendo vedado apenas
o pagamento e fruição neste período, e, ainda, vedado o pagamento
retroativo, observando-se o disposto no §3º c/c o inciso II do §8º do art.
8º, admitindo-se, contudo, a retroatividade a partir de 1º de janeiro de
2022,  a  exemplo  do  estabelecido  no  inciso  IV do §8º  do  art.  8º  da
referida legislação.”; e 

Considerando o Parecer Jurídico nº 187/2022 de lavra da Procuradoria
Jurídica da Câmara Municipal de Rio do Sul:

RESOLVE:

Art.  1º  Fica  reconhecido  o  cômputo  do  período  compreendido  entre
28/05/2020 e 31/12/2021 como tempo de serviço dos servidores da Câmara de
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Vereadores  de  Rio  do  Sul,  para  fins  de  Adicional  de  Tempo  de  Serviço
(anuênio) e Licença Prêmio.

Parágrafo único. Fica determinado ao Setor de Recursos Humanos a
retificação e apostilamento do período compreendido no caput como tempo de
serviço e benefício remuneratório a todos os servidores do Poder Legislativo de
Rio do Sul.

Art.  2º  Fica  determinado  aos  Setores  de  Recursos  Humanos  e
Contabilidade o cálculo e pagamento, junto com a próxima folha de pagamento,
dos valores retroativos dos anuênios implementados em razão da retificação
estabelecida no art. 1º da presente Resolução, desde 1º de janeiro de 2022.

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

Rio do Sul, 13 de dezembro de 2022.

THYAGO FERREIRA MELO
[Assinado Digitalmente]
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