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PORTARIA nº 042/2008
 

DISPÕE SOBRE GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DE COMISSÃO DE CONCURSO

 

Argemiro Rodrigues Galvão, Prefeito Municipal de Santana da Vargem, no 

uso das atribuições que lhe confere a Lei e em especial o art. 79, 

Orgânica do Município, considerando:

- O caráter extraordi

- Os imperativos de eficácia e eficiência do serviço prestado;

- A relevância dos serviços em prol do Município;

- Que as atividades desempenhadas não pertencem às atribuições dos 

cargos de origem; 

- A necessidade e a

condigno aos candidatos; e 

- O interesse público do Município envolvido nos eventos inerentes ao 

Concurso Público provocado pelo Edital 001/2008, 

 

 

 

Art. 1º Fica instituída gratificação no valor de 

reais e cinqüenta centavos) para os membros da Comissão de Acompanhamento do 

Concurso Público instituída pela Portaria nº 041/008, de 16 de novembro de 2008.

§ 1º Para fazer jus à gratificação instituída, o membro deverá ser funcionário

público municipal. 

§ 2º A gratificação instituída não se incorporará à remuneração do servidor.

§ 3º A gratificação será paga com a Folha do mês de novembro de 2008.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA nº 042/2008 

GRATIFICAÇÃO A MEMBRO DE COMISSÃO DE CONCURSO 

Argemiro Rodrigues Galvão, Prefeito Municipal de Santana da Vargem, no 

uso das atribuições que lhe confere a Lei e em especial o art. 79, II, e), da Lei 

Orgânica do Município, considerando: 

O caráter extraordinário e extemporâneo das atividades inerentes;

Os imperativos de eficácia e eficiência do serviço prestado; 

A relevância dos serviços em prol do Município; 

Que as atividades desempenhadas não pertencem às atribuições dos 

A necessidade e a oportunidade de se prestar um atendimento 

O interesse público do Município envolvido nos eventos inerentes ao 

Concurso Público provocado pelo Edital 001/2008,  

Resolve 

 

Art. 1º Fica instituída gratificação no valor de R$ 207,50 (duzentos e sete 

reais e cinqüenta centavos) para os membros da Comissão de Acompanhamento do 

Concurso Público instituída pela Portaria nº 041/008, de 16 de novembro de 2008.

§ 1º Para fazer jus à gratificação instituída, o membro deverá ser funcionário

§ 2º A gratificação instituída não se incorporará à remuneração do servidor.

§ 3º A gratificação será paga com a Folha do mês de novembro de 2008.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, 24 de novembro de 2008

Argemiro Rodrigues Galvão 
Prefeito Municipal 

VARGEM 

 
 

Argemiro Rodrigues Galvão, Prefeito Municipal de Santana da Vargem, no 

, e), da Lei 

nário e extemporâneo das atividades inerentes; 

Que as atividades desempenhadas não pertencem às atribuições dos 

oportunidade de se prestar um atendimento 

O interesse público do Município envolvido nos eventos inerentes ao 

50 (duzentos e sete 

reais e cinqüenta centavos) para os membros da Comissão de Acompanhamento do 

Concurso Público instituída pela Portaria nº 041/008, de 16 de novembro de 2008. 

§ 1º Para fazer jus à gratificação instituída, o membro deverá ser funcionário 

§ 2º A gratificação instituída não se incorporará à remuneração do servidor. 

§ 3º A gratificação será paga com a Folha do mês de novembro de 2008. 

antana da Vargem, 24 de novembro de 2008 


