o

Z/

3.

Estado de Rondônia

1

Municipio de Ji-Parana

Gabinete do Prefeito
Proc. N.°______
FL

-

LEI N° 1567

N.

12 DE DEZEMBRO DE 2006

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO

Introduz modjficaçôes na Lei Municipal
0

1117, de 7 de dezembro de 2001, e dá

olitras pro vidências.

0 Prefeito do MunicIpio de Ji-Paraná, no uso de suas atribuiçoes legais.

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a scguinte Lei:

Art. 1°. Passa a vigorar acrescido da SeçAo III. o CapItulo II, do Titulo III, quc
trata do Regime Funcional da Lei Municipal n° 1117/2001:

"Seção III
Da Gratficaciio por Especializacão
Art. 18A. /1 GratifIcação p01' Especializacão é aquela devida aos servidores do
qucidro de pro vimento efetivo dci Secretaria Municipal c/c Eclucaçao que exerçam
fun çöes J1OS selores adminisirativo e de apoio, detentores c/c certifìcados ou
dip/am as de cursos c/c especializacao. graduacão em nivel superior,
grcic/uacão.

pOS-

mestrado, doutorado on de pós-douiorcido. deni'ro de ,cucis areas de

aivaçiio especIjIca, clevendo a gratificaccio

ser ca/cu/ada sobre o vencimenlo-base

concedI~ cz coni base no.s' seguintes percentudn.s e criterios:
I

-

15%/(quinze por cenlo,, para

05

poriaclores de cciii! lcados

ou

diplomas c/c

curs o)4ile pos-gracluacao:
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II - 25% (vinte e cinco por cento) para
de cursos de mestrado;

.5

Os

poriadores de certificados ou diplomas

III - 35% (trinta e cinco por cento) para os portadores de cerii/Icados me
diplomas de cursos de doutorado;
IV - 45% ('quarenta e cinco por cento) para porladores de certi/Icados ou
diplomas de CUrSOS de pós-doutorado;
V - 10% ('dez por ceiiio) para porladores de diplomas do primeiro curso superior;
VI - 10% (dez por cento) parci porladores de diplomas, acumu/ando mais de urn
curso superior;
VII - 10% ('dez por cento) parci portadores de certifIcados ott diplomas de cursos
/écnicos, de especializacão profIssionalizante, reconhecidos pelo MEC c/ott
Conse/ho de Classe Pro/lssional, ou jornecidos pelo SENAJ, SESC ou SESI.
§ 1°. Serão admitidas ate duas gratijlcacaes por especialização c/c nzesnio nIvel,
senclo parci (auto, o valor dci segunda a metacle do valor estabelecido para a
prime ira.
§ 2°. Quando o servidor efetivo graduar-se pc/a primeira vez em curso superior.
cu/a area seja diversa c/a sua drea de atuação especIfica, lath jus a grali/Icacão
de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento-base.
§ 3°. Quando o servidor efetivo concluir o ensino mCdio, fará jus a gratl/icacao de

in

10% (dezpor cento) sobre o vencimento-base.

Art. 2°. Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicaçäo.

Pa

12dias do més

, ez rnbro de 2006.
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