
RESOLUÇÃO Nº 010/2012 
  

Altera a Resolução nº 008/2012, que dispõe sobre a contenção de 

despesas nos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações do 

Poder Executivo estadual e das Empresas dependentes do Tesouro do 

Estado. 

  

O GRUPO GESTOR DE GOVERNO, no uso de suas atribuições 

conferidas pelo Decreto nº 1.931, de 07 de junho de 2004,  

  

R E S O L V E :  
  

Art. 1º O artigo 1º da Resolução nº 008/2012 passa a vigorar com o 

parágrafo único renumerado como § 1º e acrescido de § 2º, com a seguinte redação: 

  

Art.1º......................................................................................... 

§ 1º Os processos em andamento, independentemente da fase em 

que se encontrem, devem ser restituídos ao órgão ou entidade de origem.  

§ 2º Os pagamentos de valores pretéritos ficam autorizados para os 

casos de ajustes da folha de pagamento e nos casos de nomeação de servidores ou 

admissão em caráter temporário. 

§ 3º Excetua-se do disposto no caput deste artigo, os processos que 

tratam da concessão de pensões especiais. 

  

Art. 2º O artigo 4º da Resolução nº 008/2012 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

  

Art. 4º Vedar ao servidor público estadual do Poder Executivo, 

detentor de cargo de provimento efetivo com atribuição de exercício em cargo 

comissionado, função gratificada ou função técnica gerencial, o usufruto de 

licença prêmio, enquanto ocupar a respectiva função, com exceção da função de 

chefia de que trata o Anexo III, da Lei Complementar nº 381, de 2007. 

  

Art. 3
o
 O inciso I, do § 2º, do artigo 7º, da Resolução nº 008/2012, passa 

a vigorar com a seguinte redação:  
  

Art.7º ....................................................................................... 
§ 2

o
 O disposto no caput deste artigo não se aplica: 

I - aos servidores afastados para tratamento de saúde e licença à 

gestante que exercem as funções de Diretor, Assessor de Direção e Assistente de 

Educação das unidades escolares da rede pública estadual; 

  

Art. 4º. A Resolução nº 008/2012, passa a vigorar acrescida do art. 7ª-A. 

  

Art. 7ª-A. Aplica-se à Fundação Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESC) apenas o disposto no art. 6º desta Resolução. 
  

Art. 5º. Fica suspensa a obrigatoriedade de aplicação do Parecer PGE nº 

0009/12 até a revisão da legislação estadual correlata. 

  



Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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