
LEI Nº 2.506, DE 26 DE JUNHO DE 2015. 
 

Altera redação dos Artigos 2º 

e 3º, da Lei Municipal nº 

2.032, de 28 de dezembro de 

2009, e dá outras 

providências. 

 

 LEONEL EGÍDIO COLOSSI, Prefeito Municipal de Alecrim, Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 

Orgânica do Município. 

 

FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto no artigo 63, inciso IV, da Lei 

Orgânica do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo 

a presente Lei. 

 

Art. 1º – Altera redação, do Artigo 2º, da Lei Municipal nº 2.032, de 28 de 

dezembro de 2009, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“ Mantida a jornada normal do cargo prevista na Legislação específica, o 

servidor que exercer a atividade de natureza especial de motorista do Gabinete do 

Prefeito, deverá estar disponível constantemente nos horários estabelecidos pelo 

Gabinete, sem que isso enseja pagamento de qualquer outro adicional, além da 

gratificação prevista nesta Lei ”. 

 

Art. 2º – Altera redação, do Artigo 3º, da Lei Municipal nº 2.032, de 28 de 

dezembro de 2009, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“ A gratificação pelo exercício das atividades de natureza especial prevista 

na Lei Municipal nº 2.032, de 28 de dezembro de 2009, passa ser de R$ 895,00 

(oitocentos e noventa e cinco reais), reajustável nas mesmas datas e índices concedidos 

aos servidores desta municipalidade. 

Parágrafo Único: Durante as férias, o motorista perceberá a gratificação 

proporcionalmente aos meses de seu efetivo exercício no ano, considerando como mês a 

fração igual ou superior a 15 (quinze) dias”. 

 

 



 

 

 

 

Art. 3º - A despesa decorrente desta Lei será atendida por conta das 

seguintes dotações orçamentárias: 

ÓRGÃO: 02 – GABINETE DO PREFEITO 

Unidade Orçamentária: 02.01 – Gabinete do Prefeito 

Projeto Atividade: 2.181 – Manutenção do Gabinete do Prefeito 

Elemento de Despesa: 3.1.90.11 – Vencimento e Vantagens Fixas 
 

 

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente os Art. 2º e 

3º da Lei Municipal nº 2.032, de 28 de dezembro de 2009, a presente Lei entrará em 

vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ALECRIM, 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, EM 26 DE JUNHO DE 2015. 

 

 

 

Leonel Egídio Colossi 

                 REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

  Prefeito Municipal                              Roberto Rambo 

           Secretário Municipal de Administração                  

     

 


