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CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI 
- Estado de São Paulo - 

ATO DA MESA No 001 /2018 

Dispöe sobre a devolução dos valores pagos a tItulo de 
gratIcacão de participação de cerimonial entre os dias 01 
de abril de 2017 a 01 de marco de 2018 e dá outras 
providéncias 

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI, no uso de suas 

atribuiçOes legais, resolve: 

Art. 10  Os funcionários da Câmara Municipal de Itapevi que receberam gratificação de 

participação em cerimonial entre os dias 01 de abril de 2017 a 01 de marco de 2018, 

deverão devolver os valores recebidos ao erário. 

Art.2 0  Fica autorizado o Departamento Pessoal a proceder o desconto em foiha a partir 
do mês de abril de 2018 da seguinte forma: 

I - Funcionários que tenham recebido a gratificaçAo de participaçào em cerimonial: 

a) valores recebidos ate R$ 1.000,00 (hum mil reais), poderao ser divididos em ate 
9 ( nove) parcelas; 

b) Valores recebidos entre R$ 1.000,01 (hum mil reais e urn centavo) a R$ 2.000,00 
(dois mil reais), poderao ser divididos em ate 24 ( vinte e quatro) parcelas; 

c) Valores recebidos acima de 2.000,0 1 (dois mil reais e urn centavo) poderão ser 
divididos em 36 (trinta e seis) parcelas. 

Parágrafo ünico. As parcelas não poderão ser inferiores a R$ 50,00 (cinquenta reais). 

Art. 31  As horas trabaihadas nos eventos, sero compensadas em fruiçao de dias de 
descanso. 

§10 Cada evento trabaihado corresponderá a urn dia de descanso. 

§ 21  0 funcionário poderá fruir as folgas ate o limite máximo de 1(uma) folga semanal, 
totalizando ate 4 (quatro) folgas mensais. 

§ 3° 0 servidor deverá solicitar por escrito e ter a autorização pela chefia imediata, corn 
a indicaçAo do inicio e o término das folgas a serern fruidas. 

Art. 40  A Superintendência das Coordenadorias poderá editar normas complementares ao 
disposto neste Ato. 

Art. 50  Ficam revogadas as disposiçOes em sentido contrário. 
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Art. 60  Este Ato entra em vigor na ta de sua publicação. 

Câmara Municipal de Itapevi, de marco de 2018. 

AN 
ERi;re
l 

ANHA 

RAFAEL ATS(  D1IORAES ROM IRO ERO J)INA FERREIRA GODOY 
Viceifresidente 	 ia Secretária 

	

_ 
ARGO 	 NILDO ANDRADE DA HORA 

	

ec ário 	 30  Secretário 

Publicada na Superintendência das Coordenadorias da Câmara Municipal de 
Itapevi, aos 27 dias do mês de marco de 2018. 

TALES AJSJ31T1ALNACHIO A)LVES 
Superintendente das Cooi4etiathfrias 
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JUSTIFICAçAO 

Considerando que a Resolução 004/2017 e a Lei 2441/2017 extinguiram 

a gratificacão por participacão em atividades de cerimonial; 

Considerando que as referidas gratificacOes foram pagas mesmo apOs a 

sua extincão em 21 de marco de 2017; 

Considerando que 01/03/2018, apOs ser alertado pelo Controle Interno, o 

Senhor Presidente desta Casa solicitou a imediata suspensão do pagamento das 
gratificaçOes; 

Faz-se necessário a expedição de Ato para a devolução ao Erário dos 
valores pagos indevidarnente a tItulo de gratificação por participacAo em atividade de 

cerimonial, por nAo existir base legal que autorize os referidos pagamentos. 

As devoluçôes serão feitas de forma parcelada corn desconto em foiha, o 
que assegura o recebimento, corn valores minimos de R$ 50,00, pois o intuito não é 
penalizar o funcionário püblico. 
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