
 

 

Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL 

DECRETO Nº 3.508, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Estabelece novo indexador para revisão contratual 

e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a 

Lei Orgânica do Município, 

Considerando os termos do inciso VIII da Lei Complementar 173/2020 que estabelece que: 

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública 

decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 

VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação 

medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação 

do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal;  

Considerando ainda, o Comunicado TCE/SC que recomenda a utilização do IPCA como 

indexador da correção para a revisão anual do salário dos servidores, também com esteio na Lei 

Complementar 173/2020; 

Considerando, por fim, a situação financeira grave que assola o País em virtude da Pandemia; 

 

DECRETA 

Art. 1º. Fica instituído o indexador IPCA (Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo/IBGE) como índice oficial de revisão dos contratos de prestação de serviços, convênios e 

acordos firmados pelo Município com terceiros. 

Art. 2º. Os casos em que porventura o índice IPCA não recomponha os custos e valores 

necessários à continuidade dos serviços serão analisados pela administração, desde que 

devidamente comprovados através de planilhas, documentos ou outros instrumentos que 

demonstrem a veracidade dos fatos. 

Art. 3º Não havendo acordo entre as partes sobre a revisão dos contratos quanto ao 

indicador estabelecido neste Decreto, deverá ser dado preferência para novo processo de 

contratação, observando-se, sempre, a necessidade, oportunidade, conveniência e urgência do 

objeto do contrato. 

 Art. 4° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7iv


 

 

Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL 

Lindóia do Sul, 04 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

NEUDI ANGELO BERTOL 

Prefeito Municipal 

 Conferido e registrado. 

Para publicação no DOM/SC. 

______/______/_________. 

Ligia Venturin 

Assistente  Administrativo 


