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Lei N.o 1762, de 04 de novembro de 2014. 

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO ADICIONAL DE 
ACRÉSCIMO FUNCIONAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" . 

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA - Estado de São Paulo, no uso 
de suas prerrogativas inerentes, etc ... 

FAZ SABER que o Plenário Aprovou e a sua Excelência o Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte lei: 

Artigo. 10 - Fica criado o Adicional de Acréscimo Funcional destinado aos servidores 
dos quadros da Câmara MunicipaL 

Parágrafo único - Terá direito ao adicional aprovado por este artigo o servidor do 

quadro permanente da Câmara, cujas funções venha a ser acrescentada, por ato da Mesa, uma 

nova atribuição funcional não constante das atribuições próprias do cargo efetivo. 

Artigo. ZO - O Adicional de Acréscimo Funcional corresponderá a 50% (cinquenta por 

cento) do vencimento base pago ao servidor e perdurará enquanto permanecer no desempenho 

da atribuição. 

Parágrafo único - Do ato de atribuição deverá constar a descrição dos serviços 

adicionais, que não poderão ser comuns às atribuições originais do cargo efetivo. 

Artigo. 30 
- O adicional de que trata esta lei será atribuído e revogado a critério e por 

ato da Mesa Diretora, podendo sua revogação se dar a qualquer tempo, segundo as razões de 

conveniência e oportunidade. 

Artigo. 40 
- O adicional não será incorporado ao vencimento ou salário, e não poderá 

ser computado nem acumulado para fins de acréscimos ulteriores. 

rp 
Artigo. 50 - O Adicional de Acréscimo Funcional somente será concedido ao servidor 

efetivo do quadro da Câmara, vedada sua concessão a servidor ocupante de cargo de 

provimento em comissão. 
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Artigo. 6° - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotações próprias do 

orçamento vigente. 

Artigo. 7° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, especialmente a Lei nO 1.481, de 08 de novembro de 2010. 

Câmara Municipal de Guzolândia, 04 de novembro de 2014. 

aDe Moraes 
Presidente 


