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PORTARIA N.º 024/2016 

 

(Dispõe sobre a concessão de Gratificação pelo Exercício 

de Cargo em Comissão à servidora que especifica, e dá 

outras providências.) 

 

   VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal 

de Biritiba Mirim, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei; 

  CONSIDERANDO, os artigos 86 e 87, da Lei Complementar nº 07, de 10 de 

dezembro de 2.004; 

  CONSIDERANDO ainda, os Processos nºs. 385, de 26 de dezembro de 2011 e 

192, de 30 de maio de 2016,  

            

   RESOLVE:  

 

   Art. 1º - Conceder, a partir da data do respectivo protocolado, a servidora abaixo 

especificada, a Gratificação pelo exercício de cargo em comissão a que faz jus, por ter exercido 

cargo com remuneração superior ao de seu respectivo cargo: 

 

PROTOCOLO Nº 385, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011. 

 FRIDA BICHLER MASTRANGE – Procuradora Jurídica - 2/10 (dois décimos) da 

diferença da remuneração do cargo de Procurador Geral do Município e 02/10 (dois 

décimos) da diferença da remuneração do cargo de Secretário Municipal de Meio 

Ambiente. 

 

  Art. 2º - As gratificações ora concedidos, serão incorporadas aos respectivos 

vencimentos, para todos os efeitos. 

  Art.3º - As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria correrão, à 

conta das dotações próprias destinadas ao Pessoal Civil, constantes do orçamento em vigor.  

   Art. 4º - A Diretoria Geral tomará as providências legais necessárias à integral 

efetivação do presente ato.  

   Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

   CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 07 de junho de 2016. 

 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara 

 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA                   MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 

                     1º Secretário                                                             2º Secretário 
 

  Registrada na Secretaria da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, publicada e 

afixada no Quadro de Editais, na mesma data supra. 

 

Claudinei Marcelino dos Santos 

Diretor Geral 


