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LEI N° 421/2?
DE: 12 DE MARÇO DElUI

Institui a gratificação de estimulo à
Assessorarnento s dá outras providências.

ALEXANDRE RUSSI, PREFEITO .MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Municipirj- FAÇ
SABtR que oPlenário da Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Ari. 1o. Fica instituída a gratificação de estímulo a Função Especial de
Assessorarnento - FE, a ser pagos aos servidores detentores de cargos de provimento
efetivo, que exerçam as atribuições de funções especiais de assessorarnento, observando,
quanto à referencia, denominação, quantitativos, valores, as especificações constantes do
Anexo Único desta Lei.

Parágrafo único: A gratificação de que trata esta lei nao poderá ser
diferenciada para funções de mesmo nível ou assemelhadas.

Alt 2o. O valor da Função Especial de Assessorarnento como estabelece
o Anexo Único desta Lei, será percebido cumulativamente com o vencimento do servidor
designado, podendo ser concedida até RS 800.00 (oitocentos reais} mensais, mediante ato
do Prefeito Municipal de acordo com as atribuições e complexidade dos serviços, a serem
executados nosórgãos e entidades da Administração Publica Municipal.

§1C. O servidor detentor de cargo de provimento efetivo, que exerça as
atribuições de Funções Especiais de Assessorarnento, não poderá perceber,
cumulativamente, qualquer outra espécie de gratificação e horas extraordinárias,
independentemente de sua natureza, denominada ou base de cálculo.

§2°. A gratificação de estímulo à Função Especial de Assessorarnento.
percebida pelo servidor efetivo de que trata o art. 1° desta Lei, não sen/irá de base para
quaisquer outros cálculos ulte res aplicadas as disposições da Constituição Federa! e da
Lei n°. 10.887/2004 com a relação a Previdência Social.

§3°. Alicença para tratamento de saúde não prejudicará o recebimento da
gratificação de estímulo à Função Especial de Assessorarnento. desde que o afastamento
seja inferior a 30 d

§4°. O servidor designado para Função Especial de Assessorarnento terá
direito à percepção da gratificação de que trata este artigo, à razão de 1/12 por mês de
exercício, a título de décimo terceiro salário.
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Gestão e Controle para que através de análise técnica sejam
exigências legais estabelecidas nos artigos desta Lei. '^

Parágrafo único: Concedida a Função Especial cio Assessorarnento 20
servidor efetivo, mensalmente a Secretaria Municipal da qual o servidor estiveU
deverá atestar e apresentar relatório das atividades desenvolvidas pelo servidor.

Art. 5o. A designação para o exercício de Função Especial dl
Assessorarnento que trata esta Lei exigirá do servidor efetivo integral dedicação ao serviço,
podendo ser convocado sempre houver interesse da Administração.

Art. 6o. As despesas de pessoal e encargos sociais oriundas da
execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias específicas de n°
3.1.90.11, inscritas no orçamento vigente.

Art. 7o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a partir de Janeirode 2013.

Art. 8o. Esta lei Revogam-se as disposições em contrario.
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Art. 3o. Agratificado de estimuic - Função Especial de Assessorarnento
constitui-se como verba de natureza indenizaria não se incorcorando ao vencimento do
servidor designado, devendo ser s .•:: - .:-,5 ,-oncessau .?•; dispensa da
Função Especial. '-^. ^^
Art. 4o - AFunção Especial de Assessorarnento será concorda através de recuerin
dirigido ao Ordenar de Despesas que encaminhará asoiicitaçãol retana MunicS
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REGISTRADO EPUBLICADO DE CONFORMIDADE COM ALEGISLAÇÃO VIGENTE.
COM AFIXAÇÃO NOS LUGARES DF. COSTUME
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Anexo

Quadro Quantitativo das Funções Especiais tf! Assesso: - FE

Referência

FE1

Denominação

Assessorarnento e
Apoio Administrativo

Quantidade

15 De 0,01 ate%00,0
Atividades de apoio a programas de governo, educacionais, de processamento^
dados, à comissão de processo administrativo e disciplinar membros de comissão de ,
licitação e pregão, gestão de contratos, controles internos, administrativos, contábeis, j
recursos humanos e unidades^mcas^admjr^tratiya^p^i^ edeeducação.
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