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LEI N' 973/2045

Altera dispositivos da Lei Municipal no 939 de 19 de março de
2002, que instituiu a gratificação de produtividade, modiflca
critérios, estende seu alcance aos servidores da Secretaria de
Tributação, de Finanças, Administração e Obras, Tesourarias e

Contabilidade e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Areia Branca, no uso das

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente lei:

Art, 11- Fica instituída a gratificaçâo de produtividade, a

ser paga aos servidores da Soçretaria de Tributação, de Finanças,
Adminisfação e Obras, Tesouraria e Contabilidade, compreendendo os
Fisçais de Tributos da SecretaÍia dç Tributação, às Che{ias, Direções e

Assessoramentos, exceto Secretarios e Gerentes.

§ l% A produtividade de que trata a art. 1o tem como
çritério para obtenção da gratifiÇação de produtividade, o cumprimento de
pauta de trabalho distribúda pelos Chefes de Setores, valendo sua çabal
execução, durante a competência mensal, a produtividade de 100 (cem)
pontos, que equivalem a 100% (cem por cento) da remuneração do salario-
base do servidor, excluídas as vantagons dç çaráÉer pessoal.

§ 2% O não-çumprimento total da pauta de
reflete um percentual de perda equivalente a lo/o (um por cento) seu
base, pelo restante da pauta a ser cumprida no mesmo 1de1 o//o
(cem por cento) qrrç Íbrma a remuneração da produtividade, n
proporcional às atividades disü'ibuídas e não cumpridas.
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Art. 2"- Fíca estendida a gratificação de produtividade
para as Chefias, Direções e Assessoramentos, das Secretarias de Finanças,
Administraçâo e Obras, sendo os criterios de produtividade os mesmos
constantes dos §§ l" e 2o do art. 1o desta Lei, cabendo as distribuições de pauta
aos Secretários e Gerentes, estes excluidos da percepção da produtividade.

Art. 3u- Os fiscais de obras que atuam nas rnedições,
resffições edílicas e posturas, competentes para fazer embargos quando
ocoÍTem irregularidades nas posturas edílicas e construções, Íàzem jus à

produtividade criada por esta Lei, sendo os critérios os mesmos inseridos nos

§§ 1' e 2o do art, lo, fiçando a disribuição das pautas de atuação a critérios
dos CheÍbs imediatos no âmbito da Secretaria de Obras, Çom supervisão
obrigatoria do Secretário da pasta, antes da produtividade ser enviada ao
Departarnento de Pessoal para conf'ecção da folha de pagarnento, excluído da
percepção da produtividade o Secretário e as Gerências Administrativas.

Art. 4u- A produtividade de que trata esta Lei, será
rnensurada entre os dias 2l (vinte e um) de um mês e 20 (vinte) do mês
subseqüente, tendo em vista, o levantamento da produtívidade em cada
Secretaria e a conÍ-ecção da Folha de Pagamento de cada cornpetência pela
Secretaria de Administração.

Art. 5u- Esta Lei
publicaçâo, e ficarn revogadas as

de rnarço de 2A02.
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