
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
Estado do 300 Paulo

Paço Municipal "Prefeito João Osório Zorzetti"

LEI COMPLEMENTAR N 045/2008
DE 17 DE JUNHO DE 2008

"Acrescenta artigos 54-A, 54-B e 54-C na
Lei Complementar no 21 de 28 de
novembro, e dá outras providências."

HELY VALDO BATISTELA, Prefeito do Município de Taciba, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte,

LEI COMPLEMENTAR 45/2008

Art. 1 0 - O artigo 54 da Lei Complementar no 21/2005 de 28 de novembro de 2005,

passa a ser acrescido pelas seguintes disposições;

"Art 54-A Ficam criadas as funções gratificadas, de conformidade com a estrutura

administrativa da Prefeitura Municipal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A designação para o exercício de função gratificada é de

livre nomeação do prefeito municipal, obedecidos os requisitos mínimos para

preenchimento e desde que recaia sobre servidor público municipal ocupante de cargo

de natureza permanente.

PARAGRAFO SEGUNDO- A designação de que trata o parágrafo anterior será

efetivada mediante portaria expedida pelo Chefe do Executivo Municipal.

PARÁGRAFO TERCEIRO- É vedada a acumulação remunerada de fur*s
gratificadas.

Art 54-B O servidor público efetivo, durante o exercício da função gratificada,

perceberá a diferença entre a sua remuneração e a do cargo a que foi designado, no

grau inicial da referência.
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PARÁGRAFO ÚNICO- Cessada a designação para o exercício de função gratificada

nos termos destes artigos 54-A e 54-B, voltará o servidor a perceber a remuneração

de seu cargo de origem.

Art 54-C — O Cargo de Supervisor de Patrimônio e Convénio passa a vigorar a

referência 11.

Art. 20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Taciba, 17 de junho de 2008.

HELY VALDO BATIST LA
Ipal

Registrado e Publicado nesta Secretaria n d ta supra e afixado em local de
costum

Jessé dos n s exiga
Secretario de A inistr ção e Finanças

E-mail - omtaciba@stetnet.combr
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
Peco Mun/clo•t JOE Osório

LEI COMPLEMENTAR NUS'2M)8
DE 17 DE JUNHO DE 2008

"Acrescenta artlgos 54-A, 54-B e 54-C na Lel Complementar n' 21
28 de novembro. e dá outras provldênclas."

HELY VALDO BATISTELA, Prefeito do Município de Taciba, Estado de sao
Paulo, no uso do suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Mus
nicipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte,

LEI COMPLEMENTAR 45/2008
Art. 10 - O artigo 54 da Lei Complementar ne 21/2m5 de 28 de novembro

de 2M)5, passa a ser acrescido pelas seguintes

-Art 54-A — Ficam criadas as funç•óes gratificadas, de conformidade corn a
estrutura administrativa da Prefeitura Municipal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A designa#o para o exercicio de função grati-
ficada é de livre nomea#o do prefeito municipal, os requisitos
mfnimos para preenchimento e desde que recaia sobre servidor público
municipal xupanto de carào de natureza permanente.

PARAGRAFO A designação de que trata o parágrafo anterior
será efetivada mediante rx»rtaria expedida pelo Chefe do Munici-

PARÁGRAFO TERCEIRO- É vedada a acumulação remunerada de
funções gratificadas.

5 efetivo. durante o exercicio da função grati-Art 54-B — O servidor público 
9 entre a sua remuneração e a do cargo a queficada. a difergnp 

foi designado, no grau inicial da

u cont Lei Complementar 45/2008 17/06,'2W8
PARÁGRAFO ÚNICO- Cessada a designação para o exercício de função

gratificada nos termos destes artigos 54-A 0 54-B, voltará o servidor a per-
ceber a remuneração de seu cargo de origem.

Art — O Cargo de Supervisor de Património e Corwênio a
vigorar a referência 11.

Art. 29 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Taciba. 17 de junho de

HELY VALDO BATISTELA
Prefelto Munlclpal

Reglstrado e Publlcado nesta Secretaria na data supra e afl em
local de costume.

Jessé dos Santos Bexiga
Secretario de Administração e Finanças


