
ESTABELECE MODIFICACOE~ 
A LE 1 MUNICIPAL f'1º 002/9 3 E 
DA OUTRAS PROVI DE' '.C!/.8. 

A C~mara Municipal de Santa Btirb8ra cio P~rá 2prov2 
~ ~u ~HH'c-1onci a senuinte Lei: 

V 

Art. 1º Ao artigo 6º da Lei Municipal 00:193 
8c-r0~centa-s~ os incisos I li o Ili e os parágrafos 1º e 2º: 

11.s gratificações por .·cglme cspecle1! de 
treba1 ·10 dl '✓ídem se em· Gratificação por regime Integral e 
f'1r::irfftcaf"~O r1or d.edlr::8r.ão exclusiva. 
'-" :, ' !) 

ti A gratiflcaçao pelo regime de tempo lnt.~gí~'. 
ser:j concedída no servidor ocupanto do cargo ef~tivo, ··empor,,.ic. 
,,..f')~f'1~:1rt1rln, ~omlc:,~ionado ou em função grit.lfic~díl, em P" r221tu :1 !~ 
,..,,.~ ·,:~o 111tr;p-,2r('0m ~1)% no v0nc-im0nto bn$C rlo r0~n0,...t1\0 c~--oo 

r • 1 ..J 

~-1r., rnmrr1m1;rno ª" cnrgn horarln do 03 (t.rc"$) hor~c; rlé'm ct1 
lnrn~rt:" rw tr:-H)all10 ctfari@ ., 

til A grntlflcaç30 pelo rcJtme de dcdlc :1ç [)~ 
~yr!f:~•v::t "'1rfl d<wirlr "ºe, oc11p8IÜ0$ dos cnrgoc, const~nto~ do :\110\.0 

, rlo~t:, 1 n.l, 1110 podnndo 11ltrnpnrsnr 90%1 cio seu vonclrncnto b:.isc. 
r('!r lr)t"lf rJi~pn·1íh11ir11rt0 !')nr~ ~om r , .. ,unir-iralidrHiO 

;-, 1" () nnr('l"1'ftt~ I ( t () NrntlllC"él<' 1r" ('()t1C'<'cildn ser:'\ 
..... f ó -..) ' 

r ' r,. 11\'rf": 1'h1 ""Ç';)() NO 0 1·r-f ,ft,, iVlllrllC'lpol 

Q~ 



é 

Fls 02 

§ 2º - As gratificações previstas neste artigo nao 
constituirão direito ao servidor , podendo ser canceladas a qualquer 
momento 

Art 2° - Os anexos 1, li a Ili da Lei Municipal 
002/93, são substituídos pelos anexos 1, li e Il i desta Lef. 

Art. 3º - As despesas decorrentes deste ato 
correrão a conta de dotações do orçamento vigente . 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, surtindo seus efeitos f inanceiros a partir de 1º de 
fevereiro de 1995, revogadas as disposições em contrário. 

Santa Bárbara do Parã, 22 de fevereiro de 1995 
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