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DECRETO Nº 102/2021 

TORNA SEM EFEITO O DECRETO Nº 075/2020 QUE DISPÕE 
SOBRE A REVISÃO GERAL DOS VENCIMENTOS DOS 
SERVIDORES DA AGIR PARA O EXERCÍCIO DE 2020. 

 

 

   HEINRICH LUIZ PASOLD, Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, 

Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 100/2021, e 

Considerando que a revisão geral dos vencimentos dos servidores da AGIR prevista 

para o exercício de 2020, a título de reajuste, correspondendo a variação do Índice Nacional de 

Preços ao consumidor (INPC), de março/2019 até fevereiro/2020, prevista no Decreto nº 075, de 

2020, veiculado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, Edição nº 3093, de 

27 de março de 2020, págs. 1013 a 1019, não foi aplicado até a presente data; 

Considerando que os gestores dos municípios consorciados à AGIR, entenderam ser 

prudente suspender a aplicação do reajuste supracitado, devido a decretação a nível nacional do 

estado de calamidade pública, nos termos do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, 

bem como a declaração de situação de emergência em todo território catarinense, conforme 

Decreto nº 515, de 17 de março de 2020, ambos visando a prevenção e enfrentamentos aos 

eventos relacionados ao Coronavírus (COVID-19); 

Considerando a edição da Lei Complementar nº 173, de 23 de maio de 2020, a qual 

estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), a priori a 

interpretação dada ao inciso I do art. 8º, foi no sentido de estar proibido a concessão de 

vantagens, aumento, reajuste ou adequação na remuneração aos servidores públicos; 

Considerando a manifestação do Tribunal de Contas de Santa Catarina – TCE/SC, no 

Ofício Circular TCE/SC/GAP/PRES/24/2020, no qual apresentou a conclusão da Diretoria Técnica, 

referente a do Art. 8º da referida Lei, em especial ao inciso VII deste em “que não há vedação para 

a concessão de revisão geral anual no período aludido pela LC 173/2020 (compreendido entre 

28/5/2020 a 31/12/2021)”. Desde que, “ao concedê-la, deve ser observado, para fins de correção 

monetária, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mesmo que se refira à 

recomposição das perdas salariais de período anterior à vigência da citada norma”. (grifo nosso) 
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Considerando que o Decreto nº 075, de 23 de março de 2020, aplicou o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), nos termos da CLÁUSULA 72, do Protocolo de intenções 

da AGIR, devidamente ratificado pelos entes consorciados. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Tornar sem efeito o Decreto nº 075, de 2020, veiculado no Diário Oficial dos 

Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, Edição nº 3093, de 27 de março de 2020, págs. 1013 a 

1019, em consonância com o entendimento do TCE/SC, em especial ao inciso VIII, do art. 8º da LC 

173/2020. 

Parágrafo único. O entendimento do TCE/SC, está embasado na conclusão da 

Diretoria Técnica deste Tribunal, que não há vedação para a concessão da revisão geral anual na 

referida Lei, desde que seja aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

  

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a data de publicação do Decreto nº 075, de 2020, ou seja, dia 27 de março de 2020, data 

de publicação no DOM/SC. 

 

 

Blumenau, em 19 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 
Diretor Geral da AGIR 
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