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Estado de Santa Catarina 
Município de Vargem Bonita 
 

                             
LEI Nº 1229/2022, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 
DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL E ANUAL DAS 
REMUNERAÇÕES E SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS E AGENTES POLÍTICOS DOS PODERES 
EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE VARGEM 
BONITA. 

 
 
ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN, Prefeita Municipal de Vargem 
Bonita – Santa Catarina faz saber a todos os habitantes deste Município que 
a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica por mim sancionada a 
seguinte Lei: 
 

 
 Artigo 1º - Fica estabelecido o índice de 19,61% (dezenove vírgula sessenta 

e um por cento) para revisão geral e reajuste das remunerações dos servidores públicos e agentes 
políticos dos Poderes Legislativo e Executivo do Município de Vargem Bonita, aposentados e 
pensionistas pagos pelo Município, devendo ser aplicado a partir de 1º de março do presente ano. 

  
Artigo 2º - A efetiva revisão geral prevista na presente Lei observará as 

seguintes condições: 
I – será aplicada sobre a folha de pagamento do mês março de 2022; 
II - previsão do montante da respectiva despesa e correspondentes fontes 

de custeio na lei orçamentária anual; 
III - comprovação da disponibilidade financeira que configure capacidade 

de pagamento pela Unidade Gestora; 
IV - atendimento aos limites para despesa com pessoal de que tratam o 

artigo 169 da Constituição e a Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000. 
 

Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente. 
 

Artigo 4º - Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a 
Lei 1.208/2021 e todos os seus efeitos desde 30/06/2021, conforme Decreto n. 060/2021. 

 
 

 
Vargem Bonita (SC), 24 de fevereiro de 2022. 

 
 
 

ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 


