
ESTADO DE RONDONIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI N° 170012022 

"Altera o Art. 90  da Lei Municipal 
1412/2019 de 16 de dezembro de 2019 
dá outras providências". 

O Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas por Lei; 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Buritis, Estado de Rondônia, 

aprovou e Eu sanciono a seguinte: 

LEI 

Art. P 4ca alterado o Ari. 9 0  da Lei Municipal 1412/2019 de 16 de dezembro de 2019 

que passará a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 90  Fica Alterado a redação dos Parágrafos 7 0, 80  e 9° e 100  do artigo 

31 da Lei 602/2011, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

§70 Será concedido aos servidores ocupantes dos cargos efetivos, 

comissionados e contratados cine encialme a gratificação de pontuação, 

compreendidos de hora de má mas pesadas e 1 s, cargo de motorista de 

veículos pesados e leves, ope ador de retro escava e' a e tratores de pneus, 

braçais e operadores de mo t sserras, eletricistas, eletri tas de veículo leve e 

pesados, mecânicos de veíc tos leves e pesados )  borra eiras e soldadores, 

técnicos agrícolas, e servi d res campo, motoristas de ca inhões de coleta de 

lixo, garis, operadores e r, ráquinas leves e pesadas e excepcionalmente os 

auxiliares de serviços gerais quando lotados a prestare serviços em frentes de 

serviços em que forem desta ados como serviços ess ciais para atendimento de 

meta prées1abe1ecidas nas ecretarias de ativi des fins  totadas na Secretaria 

Municipal de Obras Servis gs Públicos 5 OS cretaria de Agricultura 

SEMAGRI e Secretaria di Meio 	biente 	M 8, a gratificação por 

produtividade, a qu id1a 1f?nj!s de n 	num total máximo de 

Rua São Lucas, 247$, setor 06- 
 (69) 3/38-2383 - C 
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1 30(cento e trinta) pontos mensais, sendo que cada ponto valerá 8,00 (oito 

reais). 

§8°... 

§9°... 

§10°... 

Art. 2 Esta Lei entra em vigøf na data da publicação. 

Gabinete do Prefeito do Município de 

BuritisRO, aos treze dias do mês de 

maio  mil e vinte e dois. 
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