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O Prefeito Municipal de Jaciara

LIMA, no uso de suas atribuições legais, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou 

e ele sanciona a seguinte Lei:

   Art. 1º - O art. 18, 

passa a vigorar com a seguinte redação:

 

“Art. 18 – Sãos os seguintes os requisitos e condições 
para o servidor incorporar as vantagens pecuniárias 
previstas no artigo anterior:

 
I – estar nomeado em cargo de provimento efetivo;
 

 II – estar percebendo as vantagens pecuniárias por 60 
(sessenta) meses ininterruptos ou 120 (cento e vinte) 
meses intercalados
 
 “Parágrafo 
servidor que tiver sido nomeado ou designado para cargos 
em comissão ou funções gratificadas
base  
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LEI Nº 1608/2014 DE 29 DE JULHO DE 2014

“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA 

LEI 1.373/11, QUE TRATA DO PLANO 

DE CARGOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADO

JACIARA, ALTERAÇÃO D

1.452/12, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS” 

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ADEMIR GASPAR DE 

LIMA, no uso de suas atribuições legais,  

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou 

e ele sanciona a seguinte Lei: 

O art. 18, da Lei 1.373, de 30 de agosto de 2011, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Sãos os seguintes os requisitos e condições 
para o servidor incorporar as vantagens pecuniárias 
previstas no artigo anterior: 

estar nomeado em cargo de provimento efetivo;

percebendo as vantagens pecuniárias por 60 
(sessenta) meses ininterruptos ou 120 (cento e vinte) 
meses intercalados; 

Parágrafo Primeiro – A incorporação, para o 
servidor que tiver sido nomeado ou designado para cargos 
em comissão ou funções gratificadas diversas, terá como 
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LEI Nº 1608/2014 DE 29 DE JULHO DE 2014 

ALTERAÇÃO DA 

ATA DO PLANO 

DE CARGOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

JACIARA, ALTERAÇÃO DA LEI 

DÁ OUTRAS 

MT, ADEMIR GASPAR DE 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou 

sto de 2011, 

Sãos os seguintes os requisitos e condições 
para o servidor incorporar as vantagens pecuniárias 

estar nomeado em cargo de provimento efetivo; 

percebendo as vantagens pecuniárias por 60 
(sessenta) meses ininterruptos ou 120 (cento e vinte) 

para o 
servidor que tiver sido nomeado ou designado para cargos 

diversas, terá como 
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de cálculo o valor fixado para aquele que exerceu por maior 
período de tempo

 
 “Parágrafo 
também, aos servidores públicos em exercício, que 
atendido integralmente
anteriores, anteriormente à publicação desta Lei
aos que tenham atendido em parte, aos requisitos previstos 
nos incisos anteriores, anteriormente à publicação desta 
Lei, desde que venham a completar o período, durante a 
vigência desta Lei
 
 “Parágrafo 
incorporada ao salário 
do servidor, independent
função para as quais tenha sido nomeado

 
  Art. 2º - O art. 22

vigorar com a seguinte redação:

 

“Art. 22 – Funç
inciso VI, do art. 2º desta Lei,
exoneração do Presidente desta Casa
e número de vagas, constantes no Anexo III
 
  §1º – Para 
servidores efetivos, que forem nomeados pelo Presidente 
desta Casa,
correspondente a 20% (vinte por cento) dos vencimentos   
de   seus cargos de carreira.
 
      § 2º - Os cargos comissionados de Coordenador 
Administrativo e de Coordenador Legislativo, se providos 
por nomeação de funcionários efetivos, 
remuneração 
complementação
respectivamente aos referidos cargos Comissionados
Anexos I e VII, desta Lei

 
 

       

                
E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O
Prefeitura Municipal de Jaciara

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461

de cálculo o valor fixado para aquele que exerceu por maior 
período de tempo”. 

Parágrafo Segundo – A incorporação será deferida
servidores públicos em exercício, que tenham 

integralmente aos requisitos previstos nos incisos 
anteriormente à publicação desta Lei, e, ainda, 

aos que tenham atendido em parte, aos requisitos previstos 
nos incisos anteriores, anteriormente à publicação desta 
Lei, desde que venham a completar o período, durante a 

gência desta Lei”. 

Parágrafo Terceiro – A incorporação será deferida 
incorporada ao salário apenas uma vez na vida funcional 

, independentemente de qualquer cargo ou 
função para as quais tenha sido nomeado”. 

22, da Lei 1.373, de 30 de agosto de 2011, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

Funções de Confiança, conforme definido 
do art. 2º desta Lei, são as de livre nomeação e 

do Presidente desta Casa, com denominação 
vagas, constantes no Anexo III, desta Lei.  

Para o exercício da função de confiança, 
servidores efetivos, que forem nomeados pelo Presidente 
desta Casa, receberão uma gratificação (FG) 
correspondente a 20% (vinte por cento) dos vencimentos   

seus cargos de carreira. 

Os cargos comissionados de Coordenador 
Administrativo e de Coordenador Legislativo, se providos 
por nomeação de funcionários efetivos, perceberão 

 complementar, que servirá para
ção dos valores ou vencimentos atribuídos 

respectivamente aos referidos cargos Comissionados 
Anexos I e VII, desta Lei. 
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de cálculo o valor fixado para aquele que exerceu por maior 

será deferida, 
tenham 

previstos nos incisos 
, e, ainda, 

aos que tenham atendido em parte, aos requisitos previstos 
nos incisos anteriores, anteriormente à publicação desta 
Lei, desde que venham a completar o período, durante a 

A incorporação será deferida e 
apenas uma vez na vida funcional 

emente de qualquer cargo ou 

1.373, de 30 de agosto de 2011, passa a 

 no 
de livre nomeação e 
, com denominação 

 

 os 
servidores efetivos, que forem nomeados pelo Presidente 

receberão uma gratificação (FG) 
correspondente a 20% (vinte por cento) dos vencimentos   

Os cargos comissionados de Coordenador 
Administrativo e de Coordenador Legislativo, se providos 

perceberão 
servirá para 

valores ou vencimentos atribuídos 
 no 
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      §3º - A designação para o exercício da função de 
confiança tem como pré
ensino médio comple
 
 §4º - O servidor que tiver recebido incorporação de 
salários não poderá ser nomeado para perceber 
gratificação por exercício de função de confiança”.

 
 

    Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em 

Lei 1.452, de 25 de junho de 2012.

  

 

 GA

                                                    EM,

 
     

DESPACHO: Sanciono a presente Lei 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos 
lugares de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra.
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A designação para o exercício da função de 
confiança tem como pré-requisito grau de escolaridade de 
ensino médio completo. 

O servidor que tiver recebido incorporação de 
salários não poderá ser nomeado para perceber 
gratificação por exercício de função de confiança”. 

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, e, especialmente o disposto no art. 1º, da 

Lei 1.452, de 25 de junho de 2012. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

EM,     29  DE     JULHO   DE      2.014. 

 

 ADEMIR GASPAR DE LIMA 
     PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas 
 
 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos 
lugares de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra. 

 ADEMIR GASPAR DE LIMA 
    PREFEITO MUNICIPAL 
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A designação para o exercício da função de 
requisito grau de escolaridade de 

O servidor que tiver recebido incorporação de 
salários não poderá ser nomeado para perceber 

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

e, especialmente o disposto no art. 1º, da 

  

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos 

  


