
LEI Nº 894 DE 20 DE JUNHO DE 2011. 

 

 

“Dispõe sobre a concessão de gratificação especial aos 

servidores públicos municipais do Poder Executivo do 

Município São Gonçalo do Rio Abaixo e dá outras 

providências”. 

 

 

                                                 A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado 

de Minas Gerais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

 

Art. 1º - Fica concedido a todos os servidores municipais, excluídos os agentes políticos 

previstos no §4º do art. 39 da CR/88, gratificação especial a ser paga na forma seguinte: 

 

§1º - para os servidores que percebem remuneração mensal de R$626,84 a R$2.200,00 a 

gratificação corresponderá a 100% do valor do salário base; 

 

§2º - Para os servidores que percebem remuneração mensal de R$2.200,01 a R$2.800,00 a 

gratificação corresponderá a 90% do valor do salário base; 

 

§3º - Para os servidores que percebem remuneração mensal de R$2.800,01 a R$3.300,00 a 

gratificação corresponderá a 80% do valor do salário base; 

 

§4º - Para os servidores que percebem remuneração mensal de R$3.300,01 a R$3.900,00 a 

gratificação corresponderá a 70% do valor do salário base; 

 

§5º - Para os servidores que percebem remuneração mensal acima de R$3.900,01, a 

gratificação corresponderá a 60% do valor do salário base; 

 

Art. 2º - A gratificação será paga até o dia 31 de dezembro de 2011, nos termos do Decreto 

Regulamentador. 

 

Art. 3º - Terá direito ao recebimento da gratificação os servidores que se encontrarem em 

efetivo exercício na data do pagamento da gratificação, bem como aquele que se encontrar em 

gozo de licença maternidade, observando-se, ainda, os seguintes dispositivos: 

 

§1º - Os servidores que possuírem tempo de serviço igual ou superior a 12 (doze) meses 

completos contados nos últimos 18 (dezoito) meses da publicação desta lei, farão jus ao 

pagamento integral da gratificação especial calculada segundo o disposto no art. 1º desta Lei. 

 

§2º Os servidores que possuírem tempo de serviço menor que 12 meses contados nos últimos 

18 (dezoito) meses da publicação desta lei, receberão a gratificação especial de que trata o art. 

1º. proporcional aos meses trabalhados. 

 

§3º - A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será considerada como mês 

completo de exercício para os fins do benefício de que trata este lei. 

 



§4º - O Departamento de Recursos Humanos procederá ao calculo da gratificação especial de 

cada servidor, individualmente. 

 

Art. 4º A gratificação concedida por esta Lei não integra o salário para qualquer fim de 

direito.  

 

Art. 5º - Para fazer face às despesas previstas nesta lei, serão utilizados recursos 

orçamentários conforme estimativa de impacto em anexo: 

02.01.04.122.0001.2.001.3190.04                                               

02.01.04.122.0001.2.001.3190.11 

02.02.03.092.0003.2.005.3190.04                                               

02.02.03.092.0003.2.005.3190.11 

02.03.04.122.0005.2.006.3190.04                                               

02.03.04.122.0005.2.006.3190.11 

02.03.04.122.0005.2.007.3190.11                                               

02.04.04.123.0007.2.008.3190.04 

02.04.04.123.0007.2.008.3190.11                                               

02.05.04.122.0001.2.009.3190.04 

02.05.04.122.0001.2.009.3190.11                                               

02.05.17.512.0025.2.059.3190.04 

02.05.17.512.0025.2.059.3190.11                                               

02.05.17.512.0025.2.058.3190.04 

02.05.17.512.0025.2.058.3190.11                                               

02.05.26.782.0022.2.010.3190.04 

02.05.26.782.0022.2.010.3190.11                                               

02.06.10.122.0010.2.011.3190.04 

02.06.10.301.0010.2.012.3190.04                                               

02.06.10.301.0010.2.012.3190.11 

02.06.10.301.0010.2.014.3190.04                                               

02.06.10.301.0010.2.014.3190.11 

02.06.10.301.0010.2.015.3190.04                                               

02.06.10.301.0010.2.015.3190.11 

02.06.10.301.0010.2.016.3190.04                                               

02.06.10.301.0010.2.016.3190.11 

02.06.10.301.0010.2.017.3190.04                                               

02.06.10.301.0010.2.017.3190.11 

02.06.10.301.0010.2.066.3190.04                                               

02.06.10.301.0010.2.066.3190.11 

02.06.10.301.0010.2.074.3190.04                                               

02.06.10.301.0010.2.081.3190.04 

02.06.10.301.0010.2.081.3190.11                                               

02.06.10.301.0010.2.082.3190.04 

02.06.10.301.0010.2.082.3190.11                                               

02.06.10.301.0011.2.018.3190.04 

02.06.10.304.0010.2.019.3190.04                                               

02.06.10.305.0010.2.020.3190.04 

02.07.12.361.0012.2.023.3190.04                                               

02.07.12.361.0012.2.023.3190.11 



02.07.12.361.0012.2.024.3190.04                                               

02.07.12.361.0012.2.024.3190.11 

02.07.12.361.0012.2.026.3190.04                                               

02.07.12.361.0012.2.026.3190.11 

02.07.02.361.0012.2.027.3190.04                                               

02.07.02.361.0012.2.027.3190.11 

02.07.12.361.0018.2.028.3190.04                                               

02.07.12.361.0018.2.028.3190.11 

02.07.12.363.0016.2.030.3190.04                                               

02.07.12.363.0016.2.030.3190.11 

02.07.12.365.0014.2.032.3190.04                                               

02.07.12.365.0014.2.032.3190.11 

02.07.12.366.0015.2.033.3190.04                                               

02.07.12.366.0015.2.033.3190.11 

02.08.27.813.0026.2.034.3190.04                                               

02.08.27.813.0026.2.034.3190.11 

02.09.08.122.0009.2.035.3190.04                                               

02.09.08.122.0009.2.035.3190.11 

02.09.01.08.244.0028.2.036.3190.04                                          

02.09.01.08.244.0028.2.036.3190.11 

02.10.18.541.0001.2.037.3190.04                                               

02.10.18.541.0001.2.037.3190.11 

02.11.20.122.0001.2.039.3190.04                                               

02.11.20.122.0001.2.039.3190.11 

02.13.04.243.0027.2.050.3190.04                                               

02.13.04.243.0027.2.051.3190.04 

02.13.04.243.0027.2.052.3190.04                                               

02.13.04.243.0027.2.052.3190.11 

02.14.04.122.0001.2.075.3190.04                                               

02.14.04.122.0001.2.075.3190.11 

02.15.04.122.0001.2.053.3190.04                                               

02.15.04.122.0001.2.053.3190.11 

02.15.15.451.0025.2.054.3190.04                                               

02.15.15.451.0025.2.054.3190.11 

02.15.15.452.0025.2.056.3190.04                                               

02.15.15.452.0025.2.056.3190.11 

02.15.26.453.0029.2.055.3190.04                                               

02.15.26.453.0029.2.055.3190.11 

02.16.04.122.0001.2.060.3190.04                                               

02.16.04.122.0001.2.060.3190.11 

02.16.13.392.0020.2.063.3190.04                                               

02.16.13.392.0020.2.063.3190.11 

02.17.04.122.0023.2.064.3190.04                                               

02.17.04.122.0023.2.064.3190.11 

02.18.04.122.0044.2.065.3190.04                                               

02.18.04.122.0044.2.065.3190.11 

 

 

 



Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 20 de junho de 2011. 

 

 

 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Secretário Municipal de Governo 

 

 

 

 

 

 

Raimundo Nonato Barcelos 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


