
-: LEI Nº. 4.109/15 :- 
 

Autoria : Mesa da Câmara. 
 

DISPÕE SOBRE: CRIA CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO NA 
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PIRAPOZINHO, INSTITUI GRATIFICAÇÕESNA FORMA QUE ESPECIFICA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
Eu, DAVID SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Pirapozinho, Estado 
de São Paulo, no uso de minhas atribuições legais e nos termos do parágrafo 8º 

do artigo 49 da Lei Municipal Nº. 1.942/90; Faço saber que a Câmara Municipal 
de Pirapozinho aprovou e eu promulgo a seguinte Lei: 

 

 
   Artigo 1º. – Ficam criados, na estrutura administrativa da Câmara 
Municipal de Pirapozinho, 02 (dois) cargos de provimento em comissão de Assessor 
Legislativo, padrão 14, com as seguintes atribuições: 
 
I – assessorar o Vereador e na execução de atividades legislativas; 
 
II – reunir legislação, projetos e propostas de interesse do Vereador; 

III – preparar matérias relativas a pronunciamentos e proposições do Vereador; 

IV – auxiliar na execução de atividades administrativas do gabinete do Vereador; 

V – efetuar o atendimento de pessoas; 

VI – informar o Vereador sobre prazos e providências das proposições em tramitação 
na Câmara; 

VII – exercer outras atividades correlatas. 

   Artigo 2º. –Fica autorizada a concessão de gratificação para o exercício 
da função de controlador Interno e por trabalho extraordinário em Sessões da Câmara 
Municipal. 
Parágrafo 1º.  – As gratificações previstas no “caput” do presente artigo, serão 
concedidas através de Portaria da Presidência e não poderão exceder a 30% (trinta por 
cento) do salário base do servidor. 



Parágrafo 2º. – A gratificação por trabalho extraordinário em Sessão ordinária será 
concedida ao servidor que efetivamente comparecer e exercer atividades junto a 
Sessão. 
   Artigo 3º. – As despesas decorrentes da execução da presente lei, 
correrão por conta de dotação própria do orçamento da Câmara, suplementadas se 
necessário. 
 
   Artigo 4º. – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO, EM 27/FEVEREIRO/20 15. 
 
 
 
 
 
 

DAVID SANTOS 
PRESIDENTE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrada e publicada na 
Secretaria, na data supra. 
 


