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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 01/2022 

17 DE JANEIRO DE 2022 
 

 

(Institui gratificação mensal aos servidores integrantes da 

Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal 

de Guará/SP e dá outras providências) 

 

 

   A Mesa da Câmara Municipal de Guará, Estado de São Paulo, no uso 

de suas atribuições legais; 

 

   APROVA: 

 

   Art. 1º. Fica instituída a gratificação mensal aos servidores que 

integram a Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Guará/SP. 

 

   Parágrafo único: O valor da gratificação mensal devida aos 

servidores que integram a Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de 

Guará/SP, será de 20% (vinte por cento), calculada sobre seus vencimentos. 

 

   Art. 2º. Para fazer jus a gratificação, os membros da Comissão 

de Licitações deverão desenvolver atividades relativas a licitações, na qualidade de titulares, 

por um período mínimo de 30 (trinta) dias. 

 

   Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta resolução 

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal, suplementadas, 

se necessário. 

 

   Art. 4º. Esta resolução entrará em vigor em 01 de fevereiro de 

2022, revogadas as disposições em contrário. 

 

Guará/SP, 17 de janeiro de 2022. 

 

 

Flávio Roberto Chaude 

Presidente 

 

 

Eduardo de Assis Matos 

1º Secretário 

 

 

Ronan Taffarel Ferreira da Cruz 

2º Secretário 
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JUSTIFICATIVA 

 

   O presente Projeto de Resolução visa à instituição de gratificação 

mensal aos servidores, que desempenham suas atividades nas comissões de licitações, 

atividades essenciais neste órgão administrativo. 

 

   A gratificação se destina a remunerar encargos especiais que não 

justificam a criação de um novo cargo efetivo ou comissionado, mas que exijam do servidor 

maiores responsabilidades e atribuições, sendo consideradas funções gratificadas. 

 

   Válido destacar que além da importância das atividades licitatórias, 

existem também as responsabilidades carreadas aos membros das comissões, 

responsabilidades de elevada complexidade funcional, tratando-se de uma atividade 

complementar as atividades funcionais, tornando assim, indispensável a gratificação salarial. 

   A instituição de gratificação aos membros da comissão de licitação é 

comum em todos os entes públicos, não havendo destarte, qualquer impedimento legal. 

 

 

 

Flávio Roberto Chaude 

Presidente 

 

 

 

Eduardo de Assis Matos 

1º Secretário 

 

 

 

Ronan Taffarel Ferreira da Cruz 

2º Secretário 

 

 

 


