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RESOLUÇÃO DE MESA Nº 013/2019 

 
“DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO 
NATALINA DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE 
GLORINHA NO EXERCÍCIO DE 2019”.  

 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA, no 
exercício de suas atribuições legais e de conformidade com o Regimento Interno 
do Poder Legislativo Municipal,  

RESOLVE 

 Art. 1º O décimo terceiro salário previsto no art. 39, §3º combinado com o 
artigo 7º, VIII, da Constituição Federal e art. 84, I, c/c os artigos 85 a 88, da Lei 
Municipal nº 1.036/2008, será pago aos servidores do Poder Legislativo de 
Glorinha, neste exercício de 2019, da seguinte forma: 

 I – no dia 15 do mês de julho, no percentual de 50% (cinquenta por cento) 
da remuneração percebida no mês imediatamente anterior, a título de 
antecipação; 

 II – durante o mês de dezembro, a diferença apurada entre o valor total 
devido, nos termos da legislação vigente, a título de décimo terceiro salário e o 
valor antecipado conforme o inciso I deste artigo. 

 Parágrafo único. Na hipótese de exoneração ou dispensa de servidor que 
tiver recebido a antecipação do décimo terceiro salário, será efetuada a 
compensação, com base no valor do mês em que ocorrer o evento, entre o que 
foi recebido e a remuneração a que o servidor fazer jus. 

 Art. 2º A despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão à 
conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente. 

 Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

Glorinha, 05 de julho de 2019. 
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