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Mensagem n.º 127 

 Senhor Presidente: 

  Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa Colenda casa 

legislativa o projeto de Lei que “Altera a Lei Municipal nº 3.273, de 27 de junho de 2017, que 

institui Gratificação de Serviço a ser paga aos servidores do Poder Executivo designados para 

executar os serviços de natureza administrativa e serviços gerais de responsabilidade do Poder 

Legislativo e dá outras providências.”. 

O presente projeto de lei tem por finalidade instituir gratificação aos servidores 

titulares de cargo de provimento efetivo, no Poder Executivo, que forem designados para 

executar os serviços de natureza administrativa relativos a compras e licitações do Poder 

Legislativo. 

Nesse sentido, cabe mencionar que, semelhantemente ao que ocorre com  

contabilidade, empenhos e liquidações, tesouraria, recursos humanos e serviços gerais, cujas 

gratificações foram instituídas pela Lei Municipal nº 3.273, de 27 de junho de 2017, também o 

setor de compras e licitações desempenha tarefas para o Legislativo Municipal. 

Assim, competirá ao servidor designado executar os serviços de administração 

de materiais; montagem de processos licitatórios, abertura de propostas apresentadas às 

licitações e preparação de processos de compras de materiais; organização e atualização do 

registro de fornecedores, bem como de preços correntes de material de mercado; entre outras 

funções.  

  Por fim, deve-se salientar que a criação da gratificação proposta será mais 

econômica do que criar uma estrutura própria no Poder Legislativo para realizar tais atividades.  

Na expectativa de contar com o costumeiro apoio desse Legislativo, 

subscrevemo-nos, atenciosamente.   

    Feliz, 25 de agosto de 2017. 

 
 

  Albano José Kunrath, 
  Prefeito Municipal de Feliz. 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Leonardo Mayrer 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz 
Nesta 
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PROJETO DE LEI Nº 117/ 2017. 

Altera a Lei Municipal nº 3.273, de 27 de junho 
de 2017, que institui Gratificação de Serviço a 
ser paga aos servidores do Poder Executivo 
designados para executar os serviços de 
natureza administrativa e serviços gerais de 
responsabilidade do Poder Legislativo e dá 
outras providências. 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, com base na Lei Orgânica do Município, 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Altera o caput e inclui inciso VI no caput e no § 2º do art. 1º da Lei Municipal nº 
3.273, de 27 de junho de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 1º O servidor titular de cargo de provimento efetivo no Poder Executivo, que for 

designado, através de Portaria do Prefeito, para executar os serviços de natureza 
administrativa e de serviços gerais do Poder Legislativo, especialmente contabilidade, 
empenhos e liquidações, tesouraria, recursos humanos, compras e licitações e serviços gerais, 
fará jus a uma Gratificação, conforme segue: (NR) 
 […] 

VI – Compras e Licitações: R$ 210,00 (duzentos e dez reais). (AC) 
 […] 

§ 2º [...] 
VI - Licitações e Contratos: Compete executar os serviços de administração de 

materiais; propor instruções relativas às compras e coordená-las; montar os processos de 
licitações, de abertura de propostas apresentadas às licitações e preparar processos de 
compras de materiais; organizar e manter atualizado o registro de fornecedores, bem como os 
preços correntes de material de mercado; controlar os prazos de entrega dos materiais 
adquiridos, supervisionar o recebimento dos materiais; elaborar planilha de controle de 
compromissos financeiros gerados pelas compras, dando conhecimento à Secretaria Municipal 
da Fazenda. 
(AC) 

[...]”  
 
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em __ de ___________ de 2017.  

Albano José Kunrath. 

 Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 

Município. 

 Feliz, 25.08.2017. 

 Adalberto Bairros Kruel, 

 Procurador. 


