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                              PROJETO DE LEI Nº 004 DE 12 DE JANEIRO DE 2015 

 

 

 
Altera a redação do artigo 4º e 5º, I e II da Lei Nº 1.630 

de 02.06.05, e dá outras providencias. 

 

 

                       Art. 1º - Fica acrescido no art. 4º  

                         (...) 

                         II – no valor de 180% (cento e oitenta por cento) do FG1 ao servidor da área 

administrativa, que for designado para exercer, além de suas as funções, a função de secretário da 

Junta de Alistamento Militar, da Jari e do Sistema Integrado de Trânsito. 

 

                         Art. 2º - Não será devida a gratificação por ocasião de: 

a) licença médica cujo afastamento supere a 3 (três) dias consecutivos ou 

intercalados, salvo licenças decorrentes de doenças infecto-contagiosas, tratamento 

antineoplásico e licença-maternidade e/ou licença gestação; 

b) licença-prêmio concedida por período superior a 30 dias; 

c) licença médica parcial, cujo afastamento se dê em metade ou mais da jornada 

diária de trabalho; 

d) no gozo de qualquer forma de afastamento que supere 3 dias no mês de 

referência; 

e) que apresente falta injustificada no mês de referência; 

f) em gozo de licença para estudo; 

g) em licença sem vencimentos; 

h) licenciado para atividade política. 

i) vigorará enquanto houver o desempenho da função. 

 

                    Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 1º de dezembro de 2014. 
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Justificativa: 

 

Senhores Vereadores 

 

O projeto que vêm para Vossa Apreciação versa sobre o pagamento de 

gratificação no percentual de 180% (cento e oitenta por cento) do FG1, ao servidor da área 

administrativa, que for designado para exercer, além de suas as funções, a função de 

secretário da Junta de Alistamento Militar, da Jari e do Sistema Integrado de Trânsito.  

É de competência de o município integrar-se a outros órgãos e entidades do 

Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na 

área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à 

celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra 

unidade da Federação. 

                       Neste sentido, a necessidade de valorização do profissional. 

 

   Atenciosamente. 

 

 

 

Volnei Colvero Savegnago 

Prefeito Municipal 

 

 

 


