
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

LEI N.° 2.340, DE 09 DE MAIO DE 2018 

Dispoe sobre a criação de gratificaçao 
de função para os membros da 
Comissão Permanente de Licitaçao e 
Pregoeiro do Serviço Autônomo de 
Agua e Esgoto de SeverInia - SAAE, e 
dá outras providéncias.. 

Celso da Silva, Prefeito Municipal de Severinia, Estado de 

São Paulo, no use de suas atribuiçoes legais, 

FAZ SABER que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona 

e promulga a seguinte lei: 

Art. 1 0 . A COMISSAO PERMANENTE DE LlcITAçAo e 
norneada por melo de portaria pela Administraçao, corn a funçao de receber, 
exarninar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos a realizaçao de 
processes de licitaçao e ao cadastrarnento de licitantes, em cada órgao. 

§1 1  A investidura dos membros da Cornissao Permanente de 
Licitaçao não excedera a 01 (urn) ano, vedada a reconduçao da totalidade de seus 
membros para a mesrna Cornissao no ano subsequente. 

§20  Os membros titulares serao em nUmero de 03 (trés), 
detentores de cargo pertencente ao Quadro de Pessoal do SME. 

Art. 20. 0 PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO são 
designados por meio de portaria pela Adrninistraçao, cuja atribuiçao inclui, dentre 
outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua 
classificaçao, bern como a habilitacâo e a adjudicaçao do objeto do certame ao 
licitante vencedor. 
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V: 	 Art. 3°. Os servidores investidos das atribuiçoes de Pregoeiro 
e Os membros da Comissao Permanente de Licitaçao do S SAAE passarn a fazer jus 
a urna gratificaçao de funçäo mensal no valor de RS 500,00 (quinhentos reals), 
devendo serem pagos juntamente corn os vencimentos dos servidores. 

§ 1 0. As gratificaçOes serao reajustadas na mesma data e nos 

mesmos indices em que ocorrer a revisao geral dos vencimentos dos servidores 

pUblicos do municipio. 

§ 20  A gratificaçao de funçao de que trata este artigo nao será 

incorporada, em nenhuma hipótese, ao salârio/vencimento dos servidores 

ocupantes da funçao gratificada. 

Art. 4. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacAo, 

revogadas as disposiçOes em contrário. 

Severinia-SP, em 09 de Maio de 2018. 

Pre (silo 

Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escrituraria, respectivarnente provi o 
registro na Secretarial Municipal e publiquei no Diario Oficial Eletronico desta 
Municipalidade 
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