
LEI MUNICIPAL Nº 3.803
Dispõe sobre a incorporaçπo de gratificaçπo e da 
outras providencias.

SEBASTI├O OLEGÁRIO HAEFFNER, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZI-
NHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O funcionário detentor de cargo de provimento 
efetivo  que  contar  15  (quinze)  anos  de  tempo  de  serviço 
computável  à  aposentadoria,  e  que  houver  exercido  cargo  em 
comissπo  inclusive  sob  forma  de  funçπo  gratificada,  por  5 
(cinco)  anos  completos,  consecutivos,  terá  adicionada,  ao 
vencimento  do  cargo  de  provimento  efetivo,  como  vantagem 
pessoal, a importância equivalente a 20 % (vinte por cento):

I - o valor da funçπo gratificada;
II - do valor da funçπo gratificada correspondente, se 

provido em cargo em comissπo.
§ 1º - A cada 5 (cinco) anos completos que excederem as 

(cinco) de exercício do cargo em comissπo ou funçπo gratificada, 
correspondera novo acréscimo de 20 % (vinte por cento) sobre os 
valores previstos nos itens I e II, ate o máximo de 100 % (cem 
por cento).

§ 2º - A vantagem de que trata este artigo somente será 
paga a partir da data em que o funcionário retornar ao exercício 
do  cargo  de  provimento  efetivo  ou,  permanecendo  no  cargo  em 
comissπo  ou  funçπo  gratificada,  optar  pelos  vencimentos  e 
vantagens  do  cargo  de  provimento  efetivo,  ou  ainda,  for 
inativado.

§  3º  -  Se  mais  de  um  cargo  em  comissπo  ou  funçπo 
gratificada tiver o servidor exercido, servira de base para o 
calculo o de mais elevado padrπo, que tenha desempenhado por um 
ano, no mínimo; no caso de, em nenhum deles, ter completado esse 
tempo mínimo, servira de base o valor do padrπo do cargo ou 
funçπo que tenha desempenhado por mais tempo.

§ 4º - O funcionário no gozo da vantagem pessoal de que 
trata  esta  Lei,  investido  em  cargo  em  comissπo  ou  funçπo 
gratificada, perdera a vantagem enquanto durar a investidura, 
salvo se optar pelas vantagens do cargo efetivo.

§ 5º - Na hipótese do paragrafo anterior, ocorra ou nπo a 
percepçπo da vantagem, terá continuidade o computo dos anos de 
serviço para efeito de percepçπo dos 20 % (vinte por cento) a 
que se refere este artigo. 

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrario, esta Lei 
entrara em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 14 DE DEZEMBRO DE 
1988.
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