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LEI N.° 2.760/2022 
 

 
 
DE 20 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

INSTITUI A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO 

MENSAL A AGENTES DE CONTRATAÇÃO, 

EQUIPE DE APOIO, COMISSÃO DE 

CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, 

ESTADO E MINAS GERAIS, APROVA E EU, 

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A 

SEGUINTE LEI: 

 
 

Art. 1.º Fica instituído concessão de gratificação mensal a Agentes de Contratação, 

Equipe de Apoio, Comissão de Contratação e Pregoeiro do Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 2.º Para fins desta lei, considera-se: 

I - Agente de contratação - servidor público municipal, designado pela autoridade 

competente, entre servidores, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar 

impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao 

bom andamento do certame até a homologação; 

II - Comissão de contratação - conjunto de agentes públicos indicados pela 

Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e 

julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares; 

III -  Pregoeiro - agente responsável pela condução do certame em licitação na 

modalidade pregão, designado pela autoridade competente; 

IV - Equipe de apoio – equipe responsável em apoiar e auxiliar o agente de 

contratação, pregoeiro ou a comissão de contratação no desempenho e na condução de 

todas as etapas do processo licitatório; 

V - Comissão de Licitações – comissão, permanente ou especial, criada pela 

Administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e 
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procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes, composta pelo 

Presidente, Vice-Presidente e membros da Comissão. 

 

Art. 3.º Para fins da presente Lei a composição será assim definida: 

I - Agente de contratação – composta por 01 (um) servidor público municipal, 

designado pela autoridade competente; 

II - Comissão de contratação - será composta por, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 

05 (cinco) membros indicados pela Administração; 

III -  Pregoeiro - composta por no mínimo, 01 (um) e, no máximo, (03) três, servidores 

públicos municipal, designado pela autoridade competente; 

IV – Equipe de apoio – será composta por, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 

(cinco) membros indicados pela Administração; 

V - Comissão de Licitações – será composta por, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 

05 (cinco) membros indicados pela Administração, sendo pelo menos 2 (dois) deles 

servidores qualificados pertencentes ao quadro permanente da Administração responsáveis 

pela licitação, além do Presidente e do Vice-Presidente da CPL. 

 

Parágrafo único. A critério do Chefe do Executivo Municipal, o número de membros 

titulares da Comissão poderá ser aumentado, em decorrência da complexidade do processo 

ou de fatores que justifiquem o acréscimo dos membros. 

 

Art. 4.º O valor das Gratificações instituídas por esta Lei, a serem concedidas ao 

servidor designado para cumprir mandato serão as seguintes: 

 

I. Pregoeiro: R$ 484,80 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos); 

II. Agente de Contratação: R$ 363,60 (trezentos e sessenta e três reais e 

sessenta centavos); 

III. Comissão de Contratação: R$ 121,20 (cento e vinte e um reais e vinte 

centavos); 

IV. Equipe de Apoio: R$ 121,20 (cento e vinte e um reais e vinte centavos); 

V. Presidente da Comissão de Licitações: R$ 363,60 (trezentos e sessenta e três 

reais e sessenta centavos); 

VI. Membro Titular da Comissão de Licitações: R$ 121,20 (cento e vinte e um reais 

e vinte centavos). 
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§ 1.º Fica vedada a percepção cumulativa da gratificação prevista no caput do artigo, 

devendo o servidor designado a mais de uma atuação optar sob qual pretende perceber a 

gratificação referida na presente Lei. 

 

§ 2.º Os valores descritos neste artigo serão reajustados anualmente pelo mesmo 

percentual de atualização do valor dos vencimentos do servidor. 

 

Art. 5.º O servidor designado como suplente quando designado para substituir seu 

respectivo titular fará jus a Gratificação proporcionalmente aos dias em que for designado 

para a substituição. 

 

§ 1.º Compete à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças informar, 

mensalmente, ao Departamento de Recursos Humanos, a participação efetiva dos 

respectivos servidores nas atividades com vistas à atribuição do valor da Gratificação a ser 

consignada em folha de pagamento mensal. 

 

§ 2.º Não terá direito a percepção da gratificação, pelo prazo de seu afastamento, o 

membro titular que estiver ausente por qualquer motivo, exceto para os casos das 

concessões previstas no Estatuto dos Servidores, licença para tratamento de saúde até 15 

(quinze) dias, férias, licença paternidade, licença maternidade e demais situações pertinentes. 

 

§ 3.º O pagamento da gratificação prevista no caput deste artigo será efetuado 

proporcionalmente ao período de efetiva atuação dos beneficiários, mediante relatório mensal 

a ser emitido pela autoridade competente, entretanto, o servidor que faltar em duas 

convocações no mesmo mês perderá a totalidade da gratificação, independentemente do 

número de eventos em que participou. 

 

Art. 6.º A gratificação disciplinada nesta Lei não será incorporada ao vencimento do 

servidor em nenhuma hipótese, nem tampouco incidirá nenhuma contribuição fiscal ou 

previdenciária, cessando o seu pagamento com a revogação dos Atos de designação para as 

respectivas funções. 

 

Parágrafo único. A gratificação instituída pela presente Lei não terá incidência na 

remuneração de férias, atestado, gratificação natalina (13.º salário) e 1/3 das férias. 
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Art. 7.º A gratificação de que trata a presente Lei visa recompensar o exercício do 

trabalho extraordinário desempenhado pelo servidor, em conjunto com as atribuições 

inerentes ao seu emprego. 

 

Art. 8.º Os servidores gratificados por essa Lei responderão solidariamente por todos 

os atos praticados em função do exercício da função designada, salvo se posição individual 

divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que 

tiver sido tomada a decisão. 

 

Art. 9.º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

 

Art. 10. Esta Lei, bem como as designações serão regulamentadas por Decreto. 

 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 Coqueiral, 20 de setembro de 2022. 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 


