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                                                                       Lei nº 1507/2019  de 08/11/2019 
 

DISPÕE SOBRE A INCORPORAÇÃO DE FUNÇÕES GRA-
TIFICADAS. 
 

Enfª Fábia Richter, Prefeita do Município de Cristal, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribui-

ções legais e de acordo com o que dispõe o artigo 54, inciso IV da Lei Orgânica do Município, faz saber que 

o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1° O servidor detentor de cargo de provimento efetivo, de serviços prestados ao Município, e que exer-
ceu, função gratificada, consecutivos ou intercalados, terá adicionada a remuneração, como vantagem pes-
soal, a importância em percentual (%) equivalente a: 
                     I - do valor da função gratificada, sendo 50% do vencimento básico do cargo de provimento 
efetivo; 
                     II - do valor da função gratificada, sendo 40% do vencimento básico do cargo de provimento 
efetivo; 
                     III - do valor da função gratificada, sendo 30% do vencimento básico do cargo de provimento 
efetivo; 
                     IV - do valor da função gratificada, sendo 20% do vencimento básico do cargo de provimento 
efetivo; 
 

Art. 2° A cada tempo de exercício completos ou intercalados de função gratificada, corresponderá ao a-
créscimo em percentual sobre o valor previsto nos itens I, II, III e IV até o máximo de cem por cento 
(100%) do valor da função gratificada. 
 
Art. 3º A incorporação da função gratificada será concedida nos percentuais abaixo identificados: 
 

Tempo de exercício  Percentual de Incorporação de  
01 mês a 30 meses  25% 

31 meses a 60 meses 50% 
61 meses a 90 meses 75% 

91 meses a 120 meses 100% 
 
Parágrafo único: O calculo do percentual da função gratificada dos professores será  realizado através do 
calculo da média ponderada. 
  
Art. 4° A incorporação da Função Gratificada terá lugar após despacho favorável da Prefeita e da Assesso-
ria Jurídica do Município, em requerimento discriminado do servidor, desde que haja designação por Por-
taria e percebimento da vantagem, devidamente certificada pelo setor de Recursos Humanos. 
 
Art. 5° O servidor que incorporar somente 50% do percentual da Função Gratificada poderá ter a conces-
são da diferença do percentual.   
 
Art. 6° A incorporação do percentual da função gratificada será somente aos vencimentos dos servidores 
ativos. 

Art.7° As despesas decorrentes desta Lei serão empenhados nas despesas com pessoal e encargos nas 
diversas Secretarias aprovadas pela lei Municipal nº 1469 de 14/11/2018 onde consta dotação orçamen-
tária suficiente para tais despesas.  

  

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  

Gabinete da Prefeita Municipal de Cristal, 
08 de novembro de 2019. 

 
Enf.ª Fábia Richter, 
Prefeita Municipal. 

Registre-se e publique-se 
 
Silvana Carvalho Moreira 
Secretária  de Administração e 
Recursos Humanos 


