
Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG
“TERRA DO PADRE VICTOR”

 LEI Nº 4.326, DE 17 DE JULHO DE 2018.

Altera a Lei nº 3.782 de 25 de agosto de 2015 que “Cria 
gratificação  por  produtividade  aos  Técnicos  do 
Executivo  V,  cuja  especialidade  seja  fiscalização  de 
postura,  fiscalização  urbanística  e  fiscalização 
tributária,  bem como aos Técnicos em Saúde V, cuja 
especialização seja a fiscalização sanitária”

 

O  Povo  de  Treês  Pontas-MG,  por  seus  representantes  na  Caêmara  Municipal 
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

 Art. 1º O paraágrafo uá nico da Lei Municipal nº Lei nº 3.782 de 25 de agosto de 
2015  que  “Cria  gratificaçaão  por  produtividade  aos  Teácnicos  do  Executivo  V,  cuja 
especialidade  seja  fiscalizaçaão  de  postura,  fiscalizaçaão  urbaníástica  e  fiscalizaçaão 
tributaá ria, bem como aos Teácnicos em Sauá de V, cuja especializaçaão seja a fiscalizaçaão 
sanitaá ria” passa a vigorar com a seguinte redaçaão:

“Art.  1º  -  Cria  gratificação  por  produtividade  aos  Técnicos  do  
Executivo  V,  cuja  especialidade  seja  fiscalização  de  postura,  
fiscalização  urbanística  e  fiscalização  tributária,  bem  como  aos  
Técnicos em Saúde V, cuja especialidade seja fiscalização sanitária,  
constantes da Lei Municipal nº 3.380, de 10 de maio de 2013 que  
“Dispõe  sobre  o  Plano  de  Cargos,  Vencimentos  e  Carreiras  dos  
Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Institui  
Nova Tabela de Vencimentos.”

“Parágrafo único: A gratificação de que trata esta Lei somente será  
paga aos servidores em efetivo exercício das atribuições do cargo,  
integrando a remuneração variável respectivas.””.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçaão.

Treês Pontas - MG, 17 de julho de 2018.
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