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LEI COMPLEMENTAR N° 259, DE 14 DE JULHO DE 2006.

Dá nova redação ao art. 131 e adita art. 131-A à Lei Complementar nº 3.673, de 24 de junho de
1991, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar.

Art. 1º O artigo 131 da Lei Complementar nº 3.673, de 24 de junho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 131. Fica instituída a concessão de gratificação pelo desempenho da atribuição de fiscal, integrante de comissão executiva ou de banca
examinadora de concurso público para provimento de cargos efetivos.

§ 1º Os servidores efetivos farão jus a:

I - dez por cento (10%) do vencimento base do padrão um (01), por turno trabalhado, quando atuarem como fiscais;

II - cem por cento (100%) do vencimento base do padrão quatorze (14) quando integrarem a comissão executiva, cabendo ao presidente da
comissão um acréscimo de dez por cento (10%) do vencimento base do padrão quatorze (14); e

III - sessenta por cento (60%) do vencimento base do padrão quatorze (14) quando integrarem a banca examinadora.

§ 2º A comissão executiva será composta de:

I - três (03) servidores efetivos: para o concurso público com até cinco (05) cargos, especializações ou áreas de atuação; ou

II - cinco (05) servidores efetivos: para o concurso público com mais de cinco (05) cargos, especializações ou áreas de atuação.

§ 3º O número de fiscais e de integrantes da banca examinadora será de acordo com o número de candidatos inscritos ou classificados para a fase da
prova de títulos, com condições para que se possa cumprir todas as normas pertinentes à legalidade do concurso público”.(NR)

Art. 2º Adita artigo 131-A, à Lei Complementar nº 3.673, de 24 de junho de 1991, com a seguinte redação:

“Art. 131-A. Fica instituída a concessão de gratificação pelo desempenho da atribuição de instrutor ou palestrante de curso ou palestra com o objetivo
de colaborar com o desenvolvimento e qualificação profissional dos servidores públicos municipais.

§ 1º Os servidores efetivos que atuarem como instrutores farão jus a:

I - dez por cento (10%) do vencimento base do padrão um (01), por hora, se o curso for realizado fora do horário de trabalho do instrutor; ou

II - cinco por cento (5%) do vencimento base do padrão um (01), por hora, se o curso for realizado dentro do horário de trabalho do instrutor.

§ 2º Os servidores efetivos que atuarem como palestrantes farão jus a:

I - trinta por cento (30%) do vencimento base do padrão um (01), por palestra, se a mesma for realizada fora do horário de trabalho do palestrante;
ou

II - quinze por cento (15%) do vencimento base do padrão um (01), por palestra, se a mesma for realizada dentro do horário de trabalho do
palestrante.
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§ 3º Os instrutores ou palestrantes só se enquadrarão nas disposições contidas no caput quando o curso ou palestra não tiver relação com as
atribuições normais de seus cargos, funções gratificadas ou cargos em comissão em que estejam investidos, bem como as comissões ou conselhos que
venham integrar”. (AC)

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º Esta Lei Complementar será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de sessenta (60) dias, contados a partir de sua publicação.

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
 
Caxias do Sul, 14 de julho de 2006; 131º da Colonização e 116º da Emancipação Política.
 
 

José Ivo Sartori,
PREFEITO MUNICIPAL.


