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LEI Nº 4.537 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015 
                         

ALTERA o inciso I do art. 1º, cria inciso VI 
e suprime § 2º da Lei Municipal nº 
4.432/2014, que concede gratificação por 
encargo, de acordo com o disposto no art. 
98 da Lei Complementar n.º 133, de 12 de 
novembro de 2013, e dá outras 
providências............................................. 

 
 

TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER, PREFEITA DO MUNICÍPIO 
DE NÃO-ME-TOQUE/RS. 

 
 FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei 
 
 

Art. 1º. Altera o inciso I do art.º 1º, cria o Inciso VI  e suprime  o § 2º da Lei 
Municipal n.º 4.432/2014 que concede gratificação por encargo de acordo com o 
disposto no art. 98 da Lei Complementar n.º 133, de 12 de novembro de 2013, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 1º. ... 

 
I – COMISSÃO DE LICITAÇÕES:  
 
a) O Presidente da Comissão e o Pregoeiro Titular perceberão mensalmente 200% 
(duzentos por cento) sobre o valor da menor remuneração paga pelo Município, a título 
de gratificação por encargo; 
 
b) Os demais membros da Comissão e os integrantes da Equipe de Apoio perceberão 
5% (cinco por cento) sobre o valor da menor remuneração paga pelo Município, por 
processo licitatório realizado; 
 
c) Nos impedimentos do Presidente da Comissão e do Pregoeiro Titular, o substituto 
legal, designado por Portaria, perceberá 10% (dez por cento) sobre o valor da menor 
remuneração paga pelo Município, por processo licitatório realizado. 
 
 
 
 
 

http://www.naometoquers.com.br/


 

Av. Alto Jacuí, 840 – Fone/Fax: (54) 3332-2600 – CEP 99470-000 – NÂO-ME-TOQUE – RS – www.naometoquers.com.br 

 
 

VI – COMISSÃO INVENTARIANTE: 
 
a) O Presidente da Comissão  Inventariante perceberá 100% (cem por cento por cento) 
sobre o valor da menor remuneração paga pelo Município, e os demais membros 80% 
(oitenta por cento) à título de gratificação por encargo, por processo  de Inventário 
Patrimonial; 
 
 
b) O Presidente da Comissão  Inventariante perceberá 50% (cinquenta por cento) sobre 
o valor da menor remuneração paga pelo Município, e os demais membros 40% 
(quarenta por cento) à título de gratificação por encargo, por processo  de Inventário 
dos Almoxarifados. 
 
§2º - Suprimido.” 
 
 
 Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE – RS, EM 
24 DE FEVEREIRO DE 2015. 

 
                             TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER  
                                                                                  Prefeita Municipal 
 
ELEN C. HEBERLE 
Procuradora Jurídica 
OAB/RS 58.704 
 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 
Secretária de Administração e Planejamento 
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