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LEI COMPLEMENTAR N° 210/2022 

Altera o artigo 3° da Lei Complementar n° 
151/2013, especialmente no que dispõe sobre a 
concessão de gratificação aos empregados do 
Poder Executivo do Municipio de Saraput pelo 
exercício de funções, além daquelas inerentes 
ao cargo e dá outras providências 

GUSTAVO DE SOUZA BARROS VIEIRA, Prefeito Municipal de 
Sarapui, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas  poi Ts.'  
FAZ SABER, que a  Camara  Municipal de Sarapui aprovou e ele sanciona e  prom,  'a a 
seguinte Lei: 

4  

Art  10 — A redação do artigo 3° da Lei Complementar n° 151/2013 13;:isa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

Artigo 30.  Sera  concedida uma gratificaçeio sobre o 	do 
vencimento base do empregado efetivo ou comissionado da 
Prefeitura Municipal de Sarapui que desenvolver funções 
daquelas inerentes ao seu cargo, atuando na seara das licitações 
e contratações públicas, de acordo com as responsabilideideL 
atribuidas à função, nos seguintes percentuais tendo por bc!,e a 
referência 08 (anexo XI da lei complementar n° 118/07, urrn  

Wilma  alteração dada pela lei 208/2022). 

Comissão de Licitação: 

a) Presidente: 15%; 

b) Membro: 15%; 

II) Equipe de Apoio: 15%;  

III) Pregoeiro: 50%; 

IV) Agente de contratação: 50%. 

Parágrafo 1°. A nomeação do servidor para desempenho dag 
funções de que trata o  art.  30  bem como a respectiva gratificoção 
serão efetuadas por Portaria, na qual conste obrigatoriaz.vmte 
qual será a função que o servidor  fret  desenvolver além  dap  ?as 
inerentes ao seu cargo. 

Parágrafo 2°. 0 empregado designado para exercer qua.7uer 
uma das funções descritas no caput do artigo 3° pode, ser 
designado para exercer outra, porém terá que optar i,.elo 

recebimento de apenas uma gratifica cão. 

Parágrafo 3°. Observar-se-ão nas referidas nomea0m as 
restrições, limites e impedimentos legais relativos à participa cão 
de comissionados nas referidas atividades e comissões. 
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Parágrafo 4°. A gratificação não se incorporará ao vencirnénto, 

nem será considerada para efeito de cálculo de quaLsquer 

vantagens. 

Parágrafo 5°. A gratificação poderá ser cancelada a qualquer 

tempo, sem prévio aviso, desde que cesse, a responsabilida  le  do 

empregado pelas funções que deram origem a gratificacdo. 

Parágrafo 6°. É vedada a concessão da gratificacdo constante 

nesta Lei, caso a função a desempenhar seja de responsaMlidade 

de outro servidor do quadro da municipalidade.  

Art  2° - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta de 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

Art  3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Sarapui 
22 de junho de 2022. 

Gustavo d Souza Barros Vieira 
Pr f ito Municipal 

Publicada e registrada, na data supra 
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