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Estado do Rio Grande do Sul

MUNiCíPIO DE CAPÃO DO CIPÓ
Gabinete do Prefeito Municipal

__.-.,v',À'RÃ MUNICIPAL DE VEREfDORES
i DE CAPÃO DO ClPO
Protocolo n°-4lJ~~ livro:....::CO"""'-'~'I'"
Folha: 8~
às A 3 hs~O mino

Copõo do Ci ó, I~ !b9!20j~:t

"INSTITUI A GRATIFICAÇÃO DE MÉDICO

CLlNICO GERAL - ESF, DO MUNiCíPIO DE

CAPÃO DO CIPÓ/RS E DÁ OUTRAS

. PROVIDÊN€IAS."

Alcides Meneghini, Prefeito Municipal deCaQão do Cipó, RS, no uso das
atribuições que-lhe são conferiâas pelo artigo ~O, inciso I, da Constituição Federal de 1988;
artigo 12, inciso I e artigo 68, inciso 111, da Lei Orgânica do Município '

FAZ SABE~
-,

. , ; - .
" .' . --'o -~-' -"'-'t _ ._ij

que a Câmara de'Viereapores aprovou é'eÚ"sanélono e promulgo à seguinteltEI:

Artigo_1° - Fica criada, no Quadro ,de Cargos e Salários do
~_ • ~ ,r? , ',"-ÓÓ ~_;

Município de Capão dQ)'Çipó'l a. Gratificàçã"o;de~~uQção,_çie M~,dic'O:Çlinicp i,Geral do Município,
'<, ""'\il~ A'h", ", r . I! r ~"', I. ",~ ;y" .'
" O. -S!~. ~J>'f~ 'Çh_.>. '!;,:~\';"C::-_' __'" j ;, ~ , ~'", 1 J.. I~ ,J- • , •

para desempenhar as -furições de réspcnsáxél-cpela coordenação do ESF Município e

atendimento a Pediatria.

Artigo 2° - O Servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo de

Médico Clínico Geral, quefor designado paré!,desempenhar as funções de coordenação do
'I< l/W,.,t "','" ,

ESF Municipal, perceberá, mensalmente, a título de Gratificação de Função, a importância de

R$ 6,000,00 (seis mil reais).

Parágrafo primeiro - A Gratificação de Função criada pela

presente Lei, não se incorporará, sob qualquer título, aos vencimentos e a remuneração do

servidor que desempenhar as funções de Médico Clinico Geral do município,

Parágrafo segundo: A gratificação de função criada pela presente

lei incidirá nas férias regulamentares e gratificação natalina.
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Parágrafo terceiro - No momento em que o Servidor Público

ocupante da função coordenador do ESF municipal, deixar de desempenhar as atribuições de

coordenação. do ESF municipal, cessa, automaticamente, o pagamento da gratificação de

função disposta no artigo 10 desta Lei.

Artigo 3° - A Gratificação de Função criada na presente Lei será

revisada, anualmente, na mesma data e pela aplicação do mesmo índice que for fixado para a

Revisão Geral Anual da remunera ão 0§ ~e\"i96r~.? ocupantes dos cargos de provimento
'f'fl 'r.i "

aéle"c mo C'Í,~tnGlsox, parte final, do artigo

bjeto ")desta lei correrão às

i Orça~.entária Anual para o

Registre-se.
Publique-se.
Em 11/09/2014

Mareio Dali Rosso Manente
Secretario de Administração
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