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DECRETO N". OlO, DE t7 DE FEVEREIRO DE2O22.

PUBLICADO EM: "REGUT,AMENTA A GRATTFIceÇÃo oE rulrçÃo
ÂOS SERVIDORES PLJBI.ICOS MUNÍCIPAIS DE
EI-DORADO DO CARAJAS, CONFORME DISPOSTO
NÀ LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N" OO2, DE 04
DE FEVEREIRo DE 2o2z p nÁ ourRAS
pRovIoÊNctrts.

A PREFEITA MUNICTPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS, ESTADO DO rARri,

EXMA. SENHOBA IARA BRAGA MIRANDA, no uso de suas atribuições legais que lhe são

conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o quanto disposto na Lei Complementar Municipal n" 002, de 04 de

fevereiro de 2022, no (lue condiz com gratificações de função;

CONSIDERANDO a necessidade de fixar critérios objetivos para nonear a atuação da

Administração, quantc ao pagamento da gratificação por aclrmulação de funções aos servidores

desta municipalidade;

CONSIDERANDO o princÍpio da eficiência previsto no art. 37 da Constituíção da Repúbiica

Federativa do Brasil, compreendendo nesse princípio o estímulo à produtividade e à celeridade

da prestação jurisdicional ;

CONSIDERANDO a necessidade de se implantar mecanismos que propiciem a eficiência dos

serviços públicos e a eficácia no alcance das metas estabelecidas para os mesmos;

T}ECKET'A:

Art. 1o A regulamentação da gratificação de função, estabeiecida nos termos dos arrigos

203 e 204, da Lei Complementar Municipal no. 002, de 04 de fevereiro de 2022, poderá ser

concedida na forma disciplinada neste l)ecreto, a servidores públicos dos órgãos da
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administração direta Mr.rnicipal, ocupantes de cargos de provimento efetivo e comissionado,

quando recomendado pelo interesse público e com o fim de propiciar:

I - O atendimento das demandas essenciais e que exijam atribuições extraordinárias e

complexas;

Il - O atendimento das dernandas em serviços que erxijam rotineiramente produtividade

contínua, e que extapolem o tempo normai estabelecido para expedientes em geral da

administração pública municipal, através de suas unidades administrativas e operacionais;

III * Compensal o exercício de atribuições e funções por servidores que sejam obrigados a

ser exclusivos da administração municipal de Eldorado do Carajás/PA.

Art. 2n A gratificação referida no artigo anterior, tem caráter provisório, não incorporável

ao salário, e corresponde à complexidade, ao impacto no trabalho e à abrangência dos

conhecimentos necessários ao desempenho das atividades que envolvem o desenvolvimento de

uma atribuição, podendo ser atribuída nas seguintes proporções:

a)25o/o, pela essr-.ncialidade da funçâo;

b) 50%, pela essencialidade, complexidade e responsabilidade da função;

c) 75Yo, pela essencialidade, complexidade, responsabilidade da função e dificuldade de

recrutamento em face das condições do nrercado de rabalho;

d) 100%, pela essencialidade. complexidade, responsabilidade da função, dificuldade de

recrutamento em face das condições do mercado de trabaiho e dedicação exclusiva.

Parágrafo único. Compete a Chefe do Poder Executivo, mediante ato discricionário, a

concessão e a dispensa da Gratificação de função.
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Art. 3" A gratifir:ação de que trata este Decreto será concedida ao servidor que se encontrar

no efetivo exercício dr.r cargo, considerados, exclusivamente, os afastamentos em virtude de:

I - férias;

II - casamento;

III - luto;

IV - licença para tratamento de saúde;

V- júri, regularização da situação eleitoral e outras obrigações impostas por lei;

VtlI - missão ou estudo, quando o afastamento houver sido expressamente autorizado;

IX * licença-patt'rnidade

Art. 4" A Gratiricação pelo exercício funcional incidirá sobre o vencimento básico do

cargo ocupado pelo beneficiário e não servirá de base para cálculo de quaisquer outras

vantagens, salvo as relativas à remuneração de férias e gratificação natalina (décimo terceiro

salário).

Art. 5' A Gratificação disciplinada neste ato é incompatível com a Gratificação pela

Prestação de Serviços Extraordinários.

Art. 6' As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão à conta dos recursos

próprios, consignados no orçamento eio exercício.

Ãrt.7" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a

17 de fevereiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.
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Eldorado do CarajáslP\, 17 de fevereiro de 2022; 201o da Independência e 134'da

República.

TARA

Prefeita Municipal de Eldoraclo do Carajás/PA
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