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DECISAO NORMATIVA N.

00002 10

Regulamenta a forma de execugão do
das
parcelamento
diferengas
remuneratOrias de que trata o art. 50 da
Lel Estadual n. 16.894/10 — Quadro
Permanente e o Plano de Cargos,
Carreiras e RemuneragOes dos
servidores do TCM
0 PLENARIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS,

em Sessao Tecnico-Administrativa, e

reunido

Considerando que o art. 50 da Lei Estadual n. 16.894/10 estabelece que
as diferencas remuneratOrias advindas dos novos vencimentos por ela fixados, bem
como as demais parcelas remuneratOrias, seriam pagas em ate dez parcelas
mensais;
Considerando que o paregrafo Onico do citado artigo preve a
possibilidade da criacao de parcela de ajuste na remuneracao dos servidores, de
carater transitOrio e varievel, ate que se atinja o valor do padrao em que foi
enquadrado;
Considerando que em decorrencia de estudos feitos pela area
administrativa deste Tribunal chegou-sea conclusao de que na confeccao da folha de
pagamento tal parcela deveria ter natureza de devolugao de vantagens, divididas em
ate dez parcelas mensais, consecutivas e regressivas,
DECIDE:
Art. 1° - 0 enquadramento do servidor ativo e inativo no respectivo
padrao e classe salarial de que trata o art. 43 e seguintes da Lei n. 15.894/10, devere
ser feito no valor vencimental prOprio estabelecido no anexo II — Tabela de
Vencimentos do Quadro Permanente, a partir de 1° de fevereiro de 2010.

Paragrafo Onico - A diferenca gerada entre o valor da remuneracao
percebida no mes de janeiro de 2010 e aquela resultante do da aplicagao do caput do
art. 1° deverd ser dividida em ate dez parcelas mensais, consecutivas e regressivas,
a titulo de devolucao de vantagens, corn expressa referencia ao art. 50 da Lei n.
16.894/10 exarada na respectiva foiha de pagamento do servidor.
Art. 2° - Para efeito de desconto previdencierio e do IRRF, berm como
para fixacao da margem consignevel do servidor, na base de calculo sobre a qual
deverao ser aplicadas as respectivas aliquotas e/ou perce ais sere deduzida, no7i/
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respectivo mes, a parcela de devolugao de vantagens de que trata o paragrafo Onico
do art. 1°.
Paregrafo Cinico — A forma acima aplicada devere ser demonstrada no
respectivo documento formal fornecido pela fonte pagadora ao instituto de
previdencia e a Receita Federal.
Art. 3° - A Superintendência de Administrageo Geral, para as devidas
providencias.

D6-se ciancia e cumpra-se.
SALA DAS SESSOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICIPIOS, em GoiAnia, aos 06 la 2010
Cons. Walter Jose Rodrigues.
Presidente

Participantes da votagao:
Cons. Pa

rtegal.

2 - Cons. a Mar

. Garrido

3 — Cons. J

iveira

4 — Cons.

i1inel
•

5—C

Paulo o•ngues
s. Sebastian Monteiro.
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