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DECRETO Nº 97/2019
Súmula: REVOGA O DECRETO DE Nº 48/2019 – “Dispõe sobre o ajuste na base de
cálculo das Contribuições Previdenciárias dos Servidores Públicos Municipais de
Pérola D´Oeste, Estado do Paraná, e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Pérola D´Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e considerando:
CONSIDERANDO, que a decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal – STF, que consta
na ata dos autos do Recurso Extraordinário 593.068-8, em tese, não se aplica a servidores públicos
filiados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS/INSS, no qual estão enquadrados os servidores
públicos do Município de Pérola D´Oeste-PR.
CONSIDERANDO ainda o que dispõe a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: “A
administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque
deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

DECRETA

Art. 1°. Fica determinado ao Setor de Recursos Humanos deste Município de Pérola
D´Oeste, que proceda imediatamente os ajuste necessários para fazer incidir na base de cálculos da folha
de pagamento as contribuições previdenciárias sobre o terço de férias, serviços extraordinários, adicional
noturno e adicional insalubridade.
Art. 2°. Fica também determinado ao Setor de Recursos Humanos realizar levantamento, a
fim de recompor os descontos não efetuados na folha de pagamento salarial referente ao mês de
maio/2019.
Art. 3°. Revogaram-se as disposições em contrato, especialmente o decreto de nº 48/2019.
Art. 4°. Este Decreto entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 23.04.2019.
Pérola D´Oeste – PR., em 03 de Julho de 2019.

Nilson Engels
Prefeito Municipal
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