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LEI N2 4.260, de 11 dezembro de 2007

› . LO '
PÚBLXÇ fo JQRN ÀL Altera dispasitivo da Lei ng 3.072, de 25 de abril de _

. ,z¡x«* Sqq _ * 3 ; › ' › 1996, que dispõe sabre 0 Plano de Cargos e Carreira
NO N°° " \ . _ ;\,~-v-;y_-,.-::*-11*5="' ' ».- ' ' dos Servidores Públicos Municipais de Itaúna ,'“ MG e

' dá outras providências.

A Câmara Municipal de Itaúna, Estado dé Mínas Gerais, aprovou é eu,
Prefeito MunicipaL Sanciono a seguínfce Leíz -

_Art. 12 O inciso II do anígo 35, da Leí ng 3.072, de 25 de abríl de 1996,

passa a Vígorar comv a seguínte redaçãoz

_ “Art. 35. Serão concedídas aos servidores em efetivo exercício as seguintes
gratzficaçõeSJ

I. C ........4 .............................................................)

II . á zfítulQ de produtivídade, conforme regylamento próprío:

a) o mínimo de 50%. (cinqüenta por cento) até o limíte de 100% (cem por
cent0) calculado sobre o vencimerzto base, Zetra “A ”, aOS que exercem asfunçães do cargo
de “Fz'scal Tríbutário”, do Plano de Cargos e' Carreíra dos Servidores Públicos

Municàpais de Iraúna. - *
b) o mínimo d_e 30% (17'intapor cento) até o Iimíte de 60% (sessenta por '

cento) ao que exercem a fzmção de Físcal de Obras, Fiscal de Posturas, Físcal de Meiov
Ambiente, Fisàal Sanitárío e Físcal de Coñcessões de Servíços Públícos.

c) (. ............................. _. .........................................) "

Art. 2g A gratíñcação de produtividade será calculada aüavés da aferição de
pontos, a ser regulamentada por decreto.

Art. 3Q Esta Leí entrará em vigor na data de Asua publicação, produzíndo
seus efeitos apartir do mês dé janeiro de 2008, revogadas as disposíções em contrárío.

Gabíncte do Prefeíto, aos 11 de dçzembro de 2007

   Secretánv icípal de Finanças

Osmar d 4 ade
Procu Geral do Município
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