
                      VALDECI GOMES DA SILVA, Prefeito Municipal de 
Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 
 

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei 
 
 

LEI MUNICIPAL Nº 2.028.19, de 17 de setembro de 2019. 
 

 

Atribui gratificações ao 
Pregoeiro, Equipe de Apoio e 
Comissão Permanente de 
Licitações e dá outras 
providências. 

 

 Art. 1º - É atribuída gratificação mensal ao Pregoeiro e 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações no valor de R$ 
849,71 (oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos) e 
a Equipe de Apoio e demais membros da Comissão Permanente de 
Licitações no valor de R$ 648,02 (seiscentos e quarenta e oito reais e 
dois centavos) para cada membro. 
 

§ 1º. Fica vedada a nomeação de membros da Comissão 
Permanente de Licitações diversa da Equipe de Apoio, sendo que a 
função de Pregoeiro será exercido também pelo Presidente da 
Comissão Permanente de Licitações, percebendo cada membro 
apenas uma gratificação. 
 

§ 2º. O valor da gratificação mensal será reajustável de acordo 
com o reajuste concedido aos servidores públicos municipais e na 
mesma data base, a partir do ano de 2020. 

 

 Art. 2º - Os membros suplentes da Equipe de Apoio e 
Comissão Permanente de Licitações somente terão direito à 



percepção da gratificação de que trata esta Lei, quando substituírem 
os titulares, na proporção de sua efetiva participação.  

 

 Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas 
pelas seguintes dotações orçamentárias: 

Órgão: 03 – Sec. Municipal da Fazenda, Adm. e Planejamento  
Proj/Atividade:  Manut. da Sec. da Fazenda, Adm. e Planejamento 
Elem. Despesa: 3.1.90.11.00.0000 - Vencimentos e vantagens fixas – 
Pessoal Civil 
 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as Leis Municipais nº 973/09 e 1.707/2015.  
 
 
 

   Gabinete do Prefeito, 17 de setembro de 2019. 
 
 
 

Valdeci Gomes da Silva 
                                                                                 Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e publique-se no painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 

 
 
     Virginia Quadros da Silva 
 Assessora Especial de Gabinete  

 

 

 

 

 

 

 


