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"CONCEDE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Osvaldo Froner, Prefeito Municipal de Capão do Cipó - RS no uso

das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

FAZ 'SABER

que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Os membros da comissão de Licitações desempenharão suas atribuições

concomitantemente com a de seus cargos e funções.

Art.2º - Pelo exercício do mandato, cada membro titular da Comissão de Licitações, Pregoeiro e

Equipe de Apoio titular, cada membro receberá mensalmente à título de gratificação o valor de R$

400,00 (quatrocentos reais)sendo vedada a acumulação de mais de uma gratificação.

§ 1º - O pagamento Integral da gratificação, a que se refere o presente artigo, somente será deferido

se comprovado que o titular participou de todas as sessões realizadas pela comissão, no mês.
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§2º - O membro que não participar de todas as sessões de análise e julgamento dos certames

licitatório, realizado no mês, receberá gratificação proporcional ao número de sessões as quais

participou.

Art. 3º - A importância a ser alcançada, a título de Gratificação Mensal, nos termos que dispõe o

Art.1º dessa Lei, será revisada, anualmente na mesma data e pela aplicação do mesmo índice que for

fixado para a Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores ocupantes dos cargos de

provimento efetivo do Poder Executivo, de conformidade com o que dispõe o inciso X, parte final, do

art. 37 da Constituição Federal de 1988.

Art. 4 º - A referida gratificação incidirá nas férias regulamentares e na gratificação natalina.

Art. 5º - As despesas decorrentes da presente lei, correrão por conta de Unidade Orçamentária, onde

o membro da comissão estiver lotado.

Art. 6º - Revogam-se às disposições em contrário.

Art.7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ-RS, 21 DE OUTUBRO DE 2011 .

~RONER

PREFEITOMUNICIPAL

REGISTRE-SE.

PUBLIQUE-SE.

EM 21/10/2011

Paulo Ric"?"'_=-=-I':.s--·.raGenro
~.

Secretário Munic pai de Administração
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