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LEI N° 553/2020, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2.020. 
(Publicada em data de 19/02/2020, por afixação na Sede da Prefeitura, na conformi dade do artigo 94, da Lei Orgânica do Município) 

"Institui a gratificação mensal de função aos 
membros da Comissão Permanente de Licitação -
CPL e Pregoeiro do Poder Legislativo e dá outras 
providências e dá outr~s providências". 

't 

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMIR1 M, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legai s, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1°. O valor da Gratificação mensal a ser coucedida ao servidor designado para 
cumprir a função de Presidente e membro titular da Comissão Permanente de Licitação 
será a seguinte: 

I. Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro: R$ 450,00 
(quatrocentos e cinquenta reais); 

II. Membro Titular da Comissão Permanente de Licitação: R$ 350,00 (trezentos e 
cinquenta reais); 

§ 1°. Caso o servidor seja nomeado ou designado sin(fltaneamente como Pregoeiro 
Titular, Presidente da Comissão, Membro da Equipe de A~oio ao Pregoeiro ou Membro 
Titular de Comissão Permanente de Licitação, deverá optar, expressamente, sob qual 
atividade pretende perceber a Gratificação referida na presente Lei , ficando vedada a 
percepção cumulativa da gratificação pela part icipação em mais de uma comissão ou 
eqmpe. 

§ 2°. O valor da gratificação será reaj ustado na mesma data e com o mesmo índice 
da revisão geral anual dos servidores do Poder Legislativo Munici pal. 

§ 3°. O pagamento da gratificação prevista no caput deste artigo será efetuado 
proporcionalmente ao período de efetiva atuação dos beneficiários. 

Art. 2°. As despesas decorrentes desta Lei colTerão por conta da dotação 
orçamentária específica do Poder Legislativo Municipal. 

Art. 3°. Compete ao Presidente da Comissão P6:r'manente de Licitação e ao 
Pregoeiro Titular informar, mensalmente, ao Departamento de Recursos Humanos, a 
participação efetiva dos respectivos servidores nas ati\'i dades com vistas à atribuição do 
valor da Gratificação a ser consignada em folha de pagamento mensal. 

Art. 4°. O servidor nomeado como suplente da Comissão Permanente de Licita ão 
ou suplente de Pregoeiro e equipe de apoio do Pregoeiro. quando designado para su t 
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seu respectivo titular fará jus a Grat ificação proporcionalmente aos dias em que for 
nomeado para a substituição. 

§ 1°. Não terá direito a percepção da gratificação, pelo prazo de seu afastamento, o 
membro titular que estiver ausente por qualquer motivo, mesmo sendo esse período 
remunerado, como féri as, licença-prêmio, licença para trataJ~ento de saúde e outros, uma 
vez que o recebimento desta vantagem se vincula à sua efetiva participação na comissão de 
licitação ou equipe de pregão. 

§ 2°. Esta gratifi cação não terá incidência na remuneração de féri as, atestado, 13° 
salário e 1/3 das féri as. 

Art. 5°. A grati ficação disci pli nada nesta Lei não será incorporada ao vencimento 
do servidor em nenhuma hipótese, nem tampouco incidirá nenhuma contribuição 
previdenciária. 

Art. 6°. A gratificação de que trata esta lei se aplica ao servidor designado como 
leiloeiro, devendo perceber a importância fixada nesta Lei. 

Art. 7°. Havendo portaria designando os membros das comissões e de pregoeiro, 
estes poderão, a partir da vigência da presente lei, se ' beneficiar das gratificações 
estabelecidas nos artigos anteriores . 

Art. 8°. Revogam-se as disposições em contrário 

Art. 9°. Esta Lei entra em vignr na data de sua pu blica<;ão. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEA RÁ, aos 19 de 

fevereiro de 2.020. 

Felipe Carlos 
PREFEITO MUNI 
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