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“Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida.” 
 

Projeto de Lei  nº 044, em 27 de março de 2019. 
 

Institui Gratificação Especial aos membros da 
Comissão de Seleção e Comissão de 
Monitoramento e Avaliação. 

 
Art. 1º Fica instituída Gratificação Especial por Serviço, aos servidores públicos, do 
Executivo Municipal, membros da Comissão de Seleção e Comissão de Monitoramento 
e Avaliação, que se regerá pelas normas previstas na Lei Municipal nº 2.183 de 17 de 
agosto de 2001,  Decreto Municipal n° 6.238 de 31 de agosto de 2017 e Lei Federal n° 
13.019 de 31 de julho de 2014. 
 
Art. 2º É atribuição da Comissão de Seleção e Comissão de Monitoramento e 
Avaliação, analisar o Edital de todos os Chamamentos Públicos, sua dispensa ou 
inexigibilidade, acompanhar todas as etapas do Chamamento Público, processar e 
julgar o Chamamento Público, analisar a documentação, manifestar-se no decurso do 
Chamamento Público sempre que necessário bem como elaborar Parecer sobre todos 
os tipos de prestação de contas. 
 
Art. 3º A Comissão será constituída por três membros titulares a serem designados por 
Portaria do Executivo, dentre os servidores efetivos e estáveis do quadro funcional da 
Administração. 
 
Art. 4º É atribuída, aos membros titulares da Comissão de Seleção e Comissão de 
Monitoramento e Avaliação, gratificação mensal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais) nos meses em que efetivamente comprovado o trabalho mediante relatório. 
 
Art. 5º Os membros Comissão de Seleção e Comissão de Monitoramento e Avaliação 
somente terão direito à percepção da gratificação de que trata esta Lei, nos meses em 
que efetivamente estiver em execução a celebração de parcerias (Acordo de 
Cooperação ou Termo de Fomento) no âmbito da Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 
2014 e Decreto Municipal n° 6.238 de 31 de agosto de 2017, devendo apresentar 
relatório mensal ao Prefeito Municipal de suas atividades a fim de comprovar sua 
efetiva participação. 
Paragrafo Único: Caso haja afastamento de algum membro titular da Comissão de 
Seleção e Comissão de Monitoramento e Avaliação, será designado membro 
substituto, mediante Decreto do executivo, fazendo jus a percepção da gratificação na 
proporção diária de sua efetiva participação. 
 
Art. 6º É vedada a utilização da gratificação de que trata esta lei, como base de cálculo 
para quaisquer outras vantagens, bem como não poderá ser cumulável entre si, e não 
incidirá nenhuma contribuição previdenciária. 
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“Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida.” 
 

Art. 7º A gratificação de que trata esta Lei será reajustada na mesma data e nos 
mesmos índices em que forem reajustados, os vencimentos dos servidores municipais. 
 
Art. 8º As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta das Secretarias de origem 
dos servidores da comissão, nas respectivas classificações orçamentárias da despesa. 
 
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
      Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, 
aos 27 dias do mês de março de 2019. 
 
 
      Luiz Affonso Trevisan 
      Prefeito Municipal 
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Of. 093/19- SMA   Sobradinho, 27 de março de 2019. 
  
 
Ilmo. Sr.: 
Ver. Roberto Carlos Siman 
Presidente  da Câmara de Vereadores de 
Sobradinho - RS. 
 
 
     Senhor  Presidente: 
 
  
 
     Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, encaminhamos o 
Projeto de Lei 044, que Institui Gratificação Especial aos membros da Comissão de Seleção e 
Comissão de Monitoramento e Avaliação, cujas atribuições são de analisar o Edital de todos os 
Chamamentos Públicos, sua dispensa ou inexigibilidade, acompanhar todas as etapas do 
Chamamento Público, processar e julgar o Chamamento Público, analisar a documentação, 
manifestar-se no decurso do Chamamento Público sempre que necessário bem como elaborar 
Parecer sobre todos os tipos de prestação de contas. 
     A Gratificação mensal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais) será paga nos meses em que efetivamente comprovado o trabalho mediante relatório, 
devendo ser  reajustada na mesma data e nos mesmos índices em que forem reajustados, os 
vencimentos dos servidores municipais.  
     Contando com a aprovação do projeto, desde já 
agradecemos. 
 

Atenciosamente, 
 
 
     Luiz Affonso Trevisan, 
     Prefeito Municipal. 
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