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TERRADAMANGA 

Projeto dc Lei fl.0  002/2019 

EMENTA: "INSTITUI B DEFINE 0 VALOR DE 
ciRATIFIcAcA0 PELA PARTIcIPAçA0 EM 
ATIVIDA1ES ESPECIMS DE TRABALHO DE 
PREGOEIRO E EQUTPE DE APOIO B COMISSOES 
PERMANENTES, DANDO OUTRAS PROVIDENCIAS." 

SENHORES VEREADORES 

A1'RESENTALMOS A CONSID.ERACAO DA CASA 0 SEGUINTE: 

Art. 1° Flea institulda e definida a gratificaçAo pela participaçAo em 
atividades especials de trabaiho de Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, Comissào 
Permanente de Lieitaçao e COmissao Pennanente do Controle Jntemo, sua forma e 
valores, como vantagem fmaneeira nommalinente identificavel, a ser concedida aos 
servidores e funcionários püblicos da Câmara Municipal de JardinOpolis, nomeados para 
desenvolver atividades como membro titular, ou, quando for o caso, de substituto 
temporario no exercfcio das ativldades. 

Art. 2° 0 valor da gratificaçao mensal a ser concedido a cada servidor on 
funcionãrio püblieo designado para cumprir mandato de Pregoeiro e sua Equipe de Apolo, 
ComissAo Permanente de Lieitaçao e ComissAo. Permanente do. Controle Interno, seth o 
seguinte: . 

I - Pregoeiro R$ 600,00 (seiseentos reals), 
II - Membros da Equipe de Apoio: R$ 500,00 (quinhentos reais); 
JJJ -. Membros da Comissao Permanente de LicitaçAo: R$ 500,00 

(quinhentos reais); e, 	 . 
[V - Membros da ComissAo Permanente do Controle Intemo: R$ 500,00 

(quinhentos reais). 
Art. 3° E vedada a cumulaçäo de gratificaçao de que trata a presente lei e 

caso ocorra simultaneidade de nomeaçäo, o servidor on funcionário ptblico deverá optar 
expressamente sob qual atividade pretende o pagamento da gratificaçao; 

Art. 4° A formula para apuracão do valor para pagamento de perfodo 
inferior ao mensal, nos casos de férias, afastamentos ou substituiçao permanente on 
temporária seth de 1/30 avos (urn trinta avos), tanto para recebimento como para desconto. 

Art. 50  A gratificaçAo de que trata esta lei é vantagem transitOria e 
contingente, näo se incorpora automaticamente ao vencimento on salario do servidor ou 
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fiincionário püblico, nem gera direito subjetivo a continuidade de sua percepçAo, em 
nenhuma hipótese. 

Art. 6° NAo seth concedida a gratificaçào de que trata a presente lei aos 
ocupantes de cargos em comissào. 

Art. 7° As despesas decorrentes corn a execuçAo da presente lei correrAo por 
conta de dotaçOes próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementado se 
necessário for. 

Art. 8° A Presidencia do 	Poder Legislativo Municipal, podera 
regulamentar a presente lei no que couber, mediante Ato da Mesa. 

Art. 9° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicacAo e seus efeitos a 
partir de 1° de maio de 2019, revogam-se as disposiçOes em contrárias. 

Jardmopohs, 12 de aim! de 2019 

RoSIin IVW 
Presidente 

a Municipal de Jardinápolis-SP 
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D Seci 

Câmara Municipal 

nata 
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Vice- P reside n te 
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Ana Luisa ortetani Valadares 
2 Seccetá! 

Cjcn3ra Mufl:Cpal de 
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JUSTIFICATIVA 

A presente matéria tern por finalidade institui e definir graticação 
pela participaçäo dos fiincionarios da Casa, nas cornissôes de licitaçAo e 
controle interno, pregoeiro e equipe de apoio. 

Tal gratificação ja vem sendo paga pela Prefeitura Municipal, 
por força da lei municapa! n° 3686, de 22 de junho de 2010, corn alteração 
decorrente da lei municipal n° 4149, de 28 de marco de 2014 

De acordo corn HeIy Lopes Meirelles: "As grattftcacoes - de 
servico Cu pessoats - não são LiberaLidades puras do 
Adnrinistracão; são van tagens pecurrLártas concedidas par reciproco 
-Lnteresse do servico e do servidor, nias sempre vantagens 
transitori.as, que ndo se .tncorporam:automattcamente 00 vencimento, 
nem geram diretto subjettvo a conttnutdade de sua percepcão" 

Conforme apontado na matéria "Comofunciona a incorporação de 
adicionais ao vencimento do servidorpñblico?"' 

Desse modo, percebe-se que as gratificaçoes são concedidas pela 
Administração Püblica a seus servidores em razAo das condiçOes excepcionais 
em que está sendo prestado urn serviço (as chamadas gratificaçOespropter 
laborem) ou em face de situaçöes individuais do servidor (propter personam), 
diversamente dos adicionais, que são atribuldos em face do tempo de serviço (ex 
facto officu) 

Dal porque a gratificaçao é, por sua natureza, vantagem transitória e 
contingente. 

(site www.iuriswav.org.br .) 
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A gratificaçâo, por sua natureza é transitória e contingente. 
Transitéria porque existe enquanto perdura as condliçôes anormais em que se 
realiza o serviço (propter iciborem) e contingente porque via de regra não se 
incorpora aos vencimentos, porque pagas episodicamente ou em razão de 
circunstancias momentâneas. 

Assim, contamos com o apoio de todos os Pares desta Casa de Leis, 
para aprovaçAo do presente projeto. 

Jardinópolis, 12 de abril de 2019. 

arli RLZate Peg O 

/ 	Presidente 	,çí 
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André LuØ 
D Sed(E 

Camara MurücipaL i 


