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   LEI  Nº  2.915,  DE  23  DE  JUNHO  DE  2010 
 
 

Institui gratificações aos 
membros da Comissão 
Sindicante, no âmbito da 
administração direta e 
autárquica do Poder 
Executivo Municipal. 

 
 

                                       DR.AGENOR MAURO ZORZI, Prefeito Municipal 
da Estância de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 
    FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 

Art. 1ª - A Comissão Sindicante será composta 
por três membros, incluindo o Presidente. 

 
Art. 2° - Haverá apenas uma Comissão 

Sindicante, independente da quantidade de processos a serem 
instaurados. 

 
                                        Art. 3°. Fica atribuída ao funcionário designado 
para o exercício da função de Presidente da Comissão de Sindicância a 
gratificação mensal no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor 
da referência 44, e, aos funcionários designados para as funções de 
membro e secretário, a gratificação mensal no valor equivalente a 10% 
(dez por cento) do valor da referência 44. 

 

                                        Parágrafo Único. Não terá direito à percepção 
da gratificação, o membro titular que estiver afastado por qualquer 
período ou motivo, mesmo sendo afastamento remunerado, como férias, 
licença-prêmio, licença por motivo de doença e outros. 

 
               Art. 4º - A gratificação ora instituída será 

devida aos funcionários que efetivamente participarem dos processos 
instaurados. 
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                                       Art. 5º. Para o pagamento da gratificação 
estabelecida, os membros da Comissão Sindicante deverão apresentar 
relatório detalhado, no término de cada mês, ao Prefeito Municipal, para 
que este autorize a liberação da gratificação.  

 

                                        Art. 6º - As despesas com a execução desta Lei 
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se 
necessário. 
 
                                        Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
                                       Prefeitura Municipal da Estância de Santa Rita 
do Passa Quatro, 23 de junho de 2.010.  

 
 

 
      DR.AGENOR MAURO ZORZI 
         PREFEITO MUNICIPAL 
 
    Publicada nesta Prefeitura Municipal, aos 23 de 
junho de 2.010. 
 
 
 
        JOSÉ LUIZ MODA 
            CHEFE DE GABINETE      


