
(x ) Projeto de Lei

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:10948
Em: 27/04/2015 - 15:40:45

EMENTA: Institui gratificação ao Pregoeiro e Equipe de Apoio da Cãmara
Municipal de Carazinho.

Art. 1° Ficam instituídas gratificações Especiais a serem concedidas pela Câmara Municipal de
Cafazinho ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio, enquanto estiverem designados e pelo período em
que estiver em andamento licitação na modalidade denominada pregão, atendendo ao disposto no
inciso iV do artigo 3' da Lei Federal n'. 10.520/2002.

Art. 2° O valor das Gratificações de que trata o artigo anterior, corresponde ao seguinte:
I - Ao pregoeiro será concedida Gratificação no valor de R$ 560,30 (quinhentos e sessenta reais e
trinta centavos) mensais.
11- Aos membros da Equipe de Apoio sera concedida a Gratificação no valor de R$ 373,57
(trezentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos) mensais.

~ 1° A nomeação de Pregoeiro e dos integrantes da Equipe de Apoio não poderá recair sobre
seNidores que já percebam gratificação pelo exerci cio de outro cargo ou função, sendo vedado o
acúmulo de gratificações. Também não poderão exercer a função os ocupantes de Cargo de
Comissão (CCS), em respeito ao principio da moralidade, previsto no art. 37 da Constituição
Federal.

32' A Equipe de Apoio sera formada por dois servidores.

Art. 30 As despesas decorrentes desta Lei, serão cobertas pelas dotações próprias do órgão e
unidade de lotação dos servidores designados, do orçamento vigente e dos próximos exercicios.

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Autoria: Mesa Diretora.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS: O presente projeto de Lei de justifica em razão da necessidade de
pagamento de gratificação ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, ja que não ha previsão legal
expressa que determine a remuneração do pregoeiro e sua equipe por suas atuações em pregões.
A Constituição Federal, em seus artigos 37 e 39, evidencia que não pode haver trabalho prestado a
administração pública sem que seja efetuada a devida contraprestação.
Ademais, o pregoeiro acaba acumulando duas funções: a que ele executa em seu setor de serviço



e a de pregoeiro.
Desta forma, deve ser estabelecida uma justa contraprestação do serviço de pregoeiro, pela
relevância do seu papel, sendo que, inclusive, o pregoeiro pode ser responsabilizado com seu
patrimônio pessoal, se restar evidenciado o cometimento de atos atentatórios aos interesses
públicos.
Quanto à remuneração se tomou por base aquela já paga ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio no
Município de Carazinho (Lei 6.427-A de 25 de agosto de 2006).

Sala Antônio Libório Bervian, em 27/04/2015.

Paulino De Moura - SDDErlei Vieira - PSDBOrion Albuquerque - PSDBAlaor Galdino Tomaz - PDT
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