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DECRETO Nº 2.988, 

DE 05 DE JULHO DE 2022  

 

 

REGULAMENTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 

139, III, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 

123, DE 31 DE MARÇO DE 2021, A 

GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DESIGNADOS COMO MEMBROS 

DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO AUXÍLIO 

À ORGANIZAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO 

DA FESTA DO SENHOR BOM JESUS DE 

IGUAPE, EVENTO REALIZADO ENTRE 28 DE 

JULHO A 06 DE AGOSTO   

 

WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito de Iguape (SP), no uso de suas 

atribuições legais.  

Considerando que houve autorização legislativa para fixação e pagamento de 

gratificação a servidores públicos municipais membros de comissão e grupo técnico, a título 

de vantagem pecuniária acrescida ao vencimento do agente público designado para compor 

o órgão, nos casos de assunto de interesse do Executivo (Lei Complementar 123, de 31 de 

março de 2021, artigo 139, III); 

Considerando que a festa em louvor ao Senhor Bom Jesus de Iguape constitui 

evento religioso de relevância turística ao Município, atraindo elevada visitação de pessoas 

durante o período de 28 de julho a 06 de agosto, com manifesta necessidade de aumento da 

prestação de serviços por parte da Prefeitura de Iguape;     

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica criada, à vista de manifesto interesse do Poder Executivo, com fundamento no 

inciso III do artigo 139 da Lei Complementar 123, de 31 de março de 2021, a Comissão 

Executiva da Festa de Agosto.  
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Parágrafo único – A Comissão Executiva da Festa de Agosto, responsável em auxiliar a 

organização e o desenvolvimento dos serviços públicos municipais durante o período de 27 

de julho a 10 agosto, será composta por servidores públicos municipais, comissionados, 

efetivos ou temporários, designados em ato do Chefe do Poder Executivo.  

Art. 2º - O ato do Chefe do Poder Executivo que constituir a Comissão Executiva da Festa 

de Agosto também estabelecerá as suas atribuições e o servidor responsável para presidir o 

seu funcionamento.      

Art. 3º - Fica fixado, nos termos do inciso III do artigo 139 da Lei Complementar 123, de 31 

de março de 2021, o valor correspondente a 1,01% (um inteiro e um centésimo por cento) 

do subsídio do Secretário Municipal, instituído pela Lei Complementar 139, de 29 de março 

de 2022, a título de gratificação devida ao servidor público municipal que componha como 

membro a Comissão Executiva da Festa de Agosto. 

§ 1º – A gratificação mencionada no “caput” deste artigo será devida ao membro da 

Comissão Executiva da Festa de Agosto a cada turno de 6 (seis) horas de trabalho 

desenvolvido e devidamente comprovado. 

§ 2º - Não será admitido o percebimento de mais de 10 (dez) turnos de trabalho por cada 

membro da Comissão Executiva da Festa de Agosto. 

Art. 4º - É vedado ao servidor em gozo de férias ou afastado por licença por qualquer motivo 

participar da Comissão Executiva da Festa de Agosto.  

Art. 5º - A gratificação devida pelo exercício de funções na Comissão Executiva da Festa de 

Agosto não será incorporada aos vencimentos do servidor público para nenhum efeito, assim 

como não poderá ser percebida de forma acumulada com outra gratificação decorrente de 

outra designação com base no artigo 139 da Lei Complementar 123, de 31 de março de 2021.  

Parágrafo único – A gratificação prevista neste decreto tem caráter indenizatório e não se 

submete ao limite previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal.  

Art. 6º - A Secretaria de Gestão e Planejamento encaminhará até o dia 20 de agosto planilha 

contendo o controle de frequência e os valores devidos a cada membro da Comissão 

Executiva da Festa de Agosto à Diretoria de Recursos Humanos para a adoção das 

providências necessárias visando ao pagamento da gratificação prevista neste decreto.  
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Parágrafo único – A planilha de frequência, com a solicitação de pagamento das gratificações 

devidas, deverá ser instruída também com relatório sobre os trabalhos desenvolvidos pela 

Comissão Executiva da Festa de Agosto, a ser elaborado pelo membro que presidir o órgão.  

Art. 7º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em sentido contrário.  

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAPE – ESTÂNCIA 

BALNEÁRIA, DIA 05 DE JULHO DE 2022 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

 PREFEITO 

 

 


