
 

LEI N° 

JOSÉ LUIS SEGER, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO CRISTO, RS. FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de 
promulgada a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a pagar gratificação temporária aos 
servidores responsáveis pelas sedes dos postos de serviço da municipalidade dos 
distritos da Vila Sírio, Vila Bo
distribuição de correspondências nestes locais. 

Parágrafo primeiro: A gratificação será mensal, no valor de R$ 450,00, e o seu 
reajuste ocorrerá no mesmo índice e no mês imediatamente posterior à c
reajuste concedido pela empresa conveniada com o Município.

Parágrafo segundo: Portaria do Poder Executivo nomeará os servidores a que se 
refere o caput deste artigo.

Parágrafo terceiro: A prestação do serviço será feita no horário normal de 
expediente dos servidores.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a acrescer a seguinte atribuição aos 
servidores responsáveis a que se refere

Distribuir no seu local de serviço correspondências encaminhadas por empresa 
conveniada pelo Municípi
empresa. 

Art. 3º Não será incorporada
autorizada por esta lei. 

Art. 4º A gratificação será extinta automaticamente caso deixar de viger convênio 
que o Município mantém com a empresa.

Art. 5º As despesas para o pagamento da gratificação serão suportadas com 
recurso especial repassado ao orçamento do Município pela empresa conveniada.

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

GABINETE DO PREFEITO 
dezembro de 2014.  

   
 
Registre-se e Publique-se.   

Milton Antônio Kist   
Secretário da Administração 
Publicação: 30.12.2014 
Período: 30.12.2014 a 03.02.2015 
Local: Quadro de Publicações Oficiais da Prefeitura Municipal de Santo Cristo

 
Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO 
CNPJ 87.612.818/0001-43 

 
LEI N° 3.691/2014, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.

 
Autoriza pagamento de gratificação 
temporária a servidor que menciona, 
mediante nova atribuição que estabelece. 

 
JOSÉ LUIS SEGER, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO CRISTO, RS. FAZ 

SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada e 
promulgada a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a pagar gratificação temporária aos 
servidores responsáveis pelas sedes dos postos de serviço da municipalidade dos 
distritos da Vila Sírio, Vila Bom Princípio Baixo e Vila Laranjeira, enquanto funcionar a 
distribuição de correspondências nestes locais.  

Parágrafo primeiro: A gratificação será mensal, no valor de R$ 450,00, e o seu 
reajuste ocorrerá no mesmo índice e no mês imediatamente posterior à c
reajuste concedido pela empresa conveniada com o Município. 

Parágrafo segundo: Portaria do Poder Executivo nomeará os servidores a que se 
refere o caput deste artigo. 

Parágrafo terceiro: A prestação do serviço será feita no horário normal de 
pediente dos servidores. 

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a acrescer a seguinte atribuição aos 
servidores responsáveis a que se refere o Art. 1º: 

Distribuir no seu local de serviço correspondências encaminhadas por empresa 
conveniada pelo Município e receber e encaminhar correspondências à mesma 

Art. 3º Não será incorporada, sob hipótese nenhuma, 

Art. 4º A gratificação será extinta automaticamente caso deixar de viger convênio 
o mantém com a empresa. 

Art. 5º As despesas para o pagamento da gratificação serão suportadas com 
recurso especial repassado ao orçamento do Município pela empresa conveniada.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO CRISTO, aos 

      

se.       JOSÉ LUIS SEGER
 Prefeito Municipal

     
Secretário da Administração       

 
Período: 30.12.2014 a 03.02.2015  
Local: Quadro de Publicações Oficiais da Prefeitura Municipal de Santo Cristo
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DE DEZEMBRO DE 2014. 

Autoriza pagamento de gratificação 
temporária a servidor que menciona, 
mediante nova atribuição que estabelece.  

JOSÉ LUIS SEGER, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO CRISTO, RS. FAZ 
Vereadores aprovou e fica sancionada e 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a pagar gratificação temporária aos 
servidores responsáveis pelas sedes dos postos de serviço da municipalidade dos 

incípio Baixo e Vila Laranjeira, enquanto funcionar a 

Parágrafo primeiro: A gratificação será mensal, no valor de R$ 450,00, e o seu 
reajuste ocorrerá no mesmo índice e no mês imediatamente posterior à concessão de 

Parágrafo segundo: Portaria do Poder Executivo nomeará os servidores a que se 

Parágrafo terceiro: A prestação do serviço será feita no horário normal de 

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a acrescer a seguinte atribuição aos 

Distribuir no seu local de serviço correspondências encaminhadas por empresa 
orrespondências à mesma 

, sob hipótese nenhuma, a gratificação criada e 

Art. 4º A gratificação será extinta automaticamente caso deixar de viger convênio 

Art. 5º As despesas para o pagamento da gratificação serão suportadas com 
recurso especial repassado ao orçamento do Município pela empresa conveniada. 

 

UNICIPAL DE SANTO CRISTO, aos 30 de 

     

JOSÉ LUIS SEGER           
Prefeito Municipal 

Local: Quadro de Publicações Oficiais da Prefeitura Municipal de Santo Cristo. 


