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LEI MUNICIPAL N° 992/2015.

"INSTITUI GRATIFICAÇÃO MENSAL
A(AO) CIRURGIÃ(ÃO) DENTISTA E A(AO)
ATENDENTE DESIGNADAS(OS) PARA
ATENDER O PROGRAMA DE PRÓTESES
DENTÁRIAS, APONTA RECURSOS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de São
José das Missões, Estado do Rio Grande do SuIIRS, no uso de suas atribuições
legais, FAÇO SABER, que no cumprimento ao disposto no artigo n? 65, Inciso
IV, da Lei Orgânica, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte:

LEI

Art. 1o. - Fica instituída uma gratificação mensal a(ao) Cirurgiã(ão)
Dentista no valor correspondente a 04 vezes o Padrão Referencial do Plano de
Cargos e Salários do município, e 02 vezes o Padrão Referencial do Plano de
Cargos e Salários do município a(ao) Atendente designada( o) para atender o
Programa de Próteses Dentárias, criado no Município através da Lei Municipal n"
982/2015, em decorrência do Programa.Brasil Sorridente do Ministério da Saúde.

Art. 20
• - A gratificação de que trata a presente Lei visa recompensar

o exercício do trabalho extraordinário desempenhado pelos Servidores, em
conjunto com as atribuições inerentes ao seu Cargo.

§1° - Não terá direito a percepç-ão da gratificação, pelo prazo de seu
afastamento, o Servidor que estiver ausente, mesmo sendo esse período
remunerado, como licença-prêmio, licença para tratamento de saúde e outros, uma
vez que o recebimento da gratificação se vincula ao efetivo exercício das
atribuições para as quais foi designado.

§r - A gratificação disciplinada nesta Lei não s
vencimentos dos Servidores em nenhuma hipótese.
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Art. 3°. - Fica assegurada a revisão geral anual da gratificação a que
se refere a presente Lei, na mesma data e nos mesmos índices de revisão dos
Servidores Públicos Municipais.

Art. 4°. - As despesas oriundas da aplicação desta Lei serão
suportadas por dotações orçamentárias próprias constantes no orçamento
municipal vigente.

Art. 5°. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

_ GABINETE DO PREFE~CIPAL DE SÃO JOSÉ DAS
MISSOESIRS, AOS 11 DE NOVE RO DE 20 5.

I DE OLIVEIRA
unicipaI

-IQUE-SE:

NASCIMENTO RIBEIRO
a Administração

--- - -----
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