
LEI N.º 858, de 25 de junho de 2013. 
 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 
GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO AO 
SERVIDOR QUE COORDENAR OS 
SISTEMAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.                         

                                          
                   PAULO ROBERTO BUTZGE, Prefeito Municipal de Candelária, Estado 
do Rio Grande do Sul, FAZ SABER, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
                   Art. 1.º - Fica  instituída uma gratificação por função no valor de R$ 
1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) mensais,  ao Coordenador dos Sistemas da 
Prefeitura Municipal de Candelária. 
                   § 1.º – As atribuições gerais do coordenador dos Sistemas da Prefeitura 
Municipal de Candelária são: 

a) Fiscalizar e acompanhar implantação de sistemas nas Secretarias; 
b) Operar Base de Legislação Municipal (BLM) junto ao TCE, com 

remessa da legislação exigida, bem como a sua disponibilização para 
consulta, e oferecendo maior segurança e simplicidade ao processo; 

c) Testar programas, rotinas, algoritmos eficientes e exatos em ambientes 
computacionais para prover acesso das informações; 

d) Dar treinamento aos usuários nos sistemas desenvolvidos ou adquiridos; 
e) Alimentação dos dados e organização da legislação para Portal da 

Transparência e Portal da Acessibilidade; 
f) Manter o funcionamento do Site da Prefeitura; 
g) Realizar atividades que visam garantir o adequado processamento 

automático das informações; 
h) Dar suporte aos usuários dos sistemas da Prefeitura; 
i) Dar suporte aos usuários do site da Prefeitura; 
j) Controle de acessos a usuários; 
k) Controle e manutenção das contas de email da Prefeitura; 
l) Instalar Softwares adquiridos pela Prefeitura; 
m) Executar cópia de Segurança de dados solicitados pelos usuários; 
n) Prestar suporte e manter softwares que garantam a segurança dos dados; 
o) Prestar suporte técnico e de consultoria relativo à aquisição de novos 

softwares; 
p) Supervisionar serviços ligados a sistemas prestados por terceiros; 
q) Suporte, Controle e Emissão de Relatórios do Sistema de Ponto 

Eletrônico; 
r) Outras atividades afins à área de softwares da Prefeitura. 

 
                   § 2.º - Os requisitos necessários para  obter a gratificação são os seguintes: 

a) Formação em Ensino Superior Completo na área de informática ou 
programação; 



b) Ser servidor do Município de Candelária. 
       
                   Art. 2.º - O servidor designado fará jus ao recebimento de uma gratificação 
mensal no valor de R$1.250,00 (hum mil, duzentos e cinquenta reais), reajustada 
sempre na mesma data e pelo mesmo índice da revisão geral anual concedida aos 
servidores públicos municipais. 
                   § 1.º - A gratificação integrará a remuneração das férias na proporção dos 
meses percebidos durante o período aquisitivo, na razão de um doze avos por mês de 
exercício ou fração superior a quatorze dias. 
                   § 2.º - Para efeito de gratificação natalina, a gratificação será computada na 
razão de 1/12 avos de seu valor vigente em dezembro, por mês de exercício em que o 
servidor percebeu a vantagem, no ano correspondente. 
                   § 3.º - A cada período de dois anos completos e consecutivos de percepção 
da gratificação a que se refere o Caput deste Artigo, o servidor investido na função de 
Coordenador dos Sistemas da Prefeitura Municipal, terá adicionada ao vencimento do 
cargo de provimento efetivo, como vantagem pessoal a importância equivalente a 20%  
(vinte por cento) do valor da gratificação, até o máximo de 100% (cem por cento), 
sendo que o valor da incorporação será pago a partir da data em que o servidor deixar de 
exercer a função de Coordenador dos Sistemas da Prefeitura Municipal. 

 
                   Art. 3.º - As despesas decorrente desta Lei serão atendidas por  dotações 
orçamentárias específicas. 
 
                   Art. 4.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANDELÁRIA 

25 de junho de 2013. 
 
 

   
 
 

 PAULO ROBERTO BUTZGE 
Prefeito Municipal  

 
 

 
Registre-se e publique-se                                                      Registrado às fls.________ 
                                                                                               Do competente  livro,   em 
                                                                                               25 de junho de 2013.    
JORGE LUIZ MALLMANN                                                 ______________________  
 Sec. Mun. da Administração                                                      Agente Adm. Auxiliar      
 


