
Observação :- Projeto aprovado por 07 votos favoráveis e 
02 votos contrários. 

 
PROJETO DE LEI Nº003 DE 26 DE JANEIRO DE 2018 

 
(Dispõe sobre concessão de gratificação aos servidores do 
município e dá outras providências). 
 
 
   Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo de 
Dolcinópolis autorizado em conceder uma gratificação salarial aos 
servidores municipais, parceladamente, no exercício de 2018. 
 
   Parágrafo único – A gratificação tratada no artigo 1º 
será equivalente a R$ 900,00 (novecentos reais) a cada servidor, em 12 
(doze) parcelas iguais de R$75,00 (setenta e cinco reais), cujo 
pagamento será efetuado juntamente com recebimento do salário de 
cada mês. 
 
   Art. 2º - A gratificação concedida nos termos desta lei, 
não se incorporará aos salários dos servidores. 
 
   Art. 3º - Não será concedida a gratificação aos 
servidores municipais que se afastarem do serviço público, por motivo 
de doença, nos 15 (quinze) dias em que estiver sob a responsabilidade 
do município. 
 
   Parágrafo único – Também, não será concedida a 
gratificação aos servidores que deixarem de trabalhar por mais de 30 
(trinta) dias em decorrência de faltas justificadas. 
 
   Art. 4º - Fica revogado o artigo 69, §§ 1º, 2º e 3º, bem 
como os incisos I e II inerentes ao § 3º, todos da Lei Complementar nº 
006, de 17 de dezembro de 2012, que disciplina a gratificação de 
aniversário. 



 
   Art. 5º - A cobertura das despesas com a execução 
desta lei, serão suportadas por dotações próprias, suplementadas se 
necessárias. 
 
   Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2018. 
 
    Art. 7º - revogam-se as disposições em contrário. 
 
 

Prefeitura Municipal de Dolcinópolis, 26 de janeiro de 2018. 
 

 
 
   AMÉRICO RIBEIRO DO NASCIMENTO 
               Prefeito Municipal 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI Nº 003 DE 26 DE JANEIRO DE 2018 
 

Senhor Presidente, 

 

    Nobres Vereadores, 

 

    Estou enviando a esta Augusta Casa de Leis, uma 

propositura pertinente à uma gratificação parcelada para os servidores 

municipais, no total de R$ 900,00 (novecentos reais), em 12 (doze) parcelas. 

    Essa iniciativa tem por objetivo manter o equilíbrio 

salarial, uma vez que pelas dificuldades ocorridas no exercício de 2017, não 

houve possibilidade da concessão de aumento salarial. 

    Também, essa gratificação busca suprir a perda 

salarial, uma vez que o 14º salário deixará de ser pago, por ser ilegal. 

    Por outro lado, essa gratificação não está 

substituindo reajuste salarial, porque o município está realizando uma reforma 

administrativa, onde todas as mazelas de outrora serão reparadas. 

    Ademais, é importante deixar consignado, que o 

presente projeto de lei é retroativo ao mês de janeiro de 2018, para que o 

servidor não seja prejudicado com relação a primeira parcela. 

    Na certeza que aludido projeto seja apreciado e 

votado favoravelmente, apresento-lhes protestos de elevada estima e 

consideração. 

 

    Atenciosamente, 

 

AMÉRICO RIBEIRO DO NASCIMENTO 



Prefeito Municipal 

 

 
 
 


