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DECRETO N® 131/2021, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021.

"Dispõe sobre a Gratificação de Produtividade

Operacional instituída pelo inciso TI, Art. 2", da I.ei

Municipal n''2.395/20U, eArt 12 da Lei n'2.396/2011 e

inciso TV do art 1° da lei n° 2.569/2014, regulamentado

pelo Decreto n° 012/2012 e dá outras providências"

O PREFEITO MUNICIPAL DE PICOS, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que

lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Picos e,

CONSIDERANDO o que determina o inciso 11, do art. 1° e o inciso TI, do art. 2°, da Lei n° 2.395,

de 29 de abril de 2011, arts. 12 e 13 daLein° 2.396, de 29 de abril de 2011, bem como o Decreto n° 012/2012,

DECRETA:

Art. 1° - Fica fixado a Gratificação de Produtividade Operacional, instituída no inciso 11 dos arts.

12 e 13, da Lei Municipal n° 2.396, de 29 de abril de 2011, referente ao crescimento real das Receita Tributária

Própria no período de janeiro a dezembro, do ano base de 2018, atribuída aos Auditores-Fiscais e Técnicos-
Fiscais da Receita Municipal, em efetivo exercício, no Departamento de Tributação e Fiscalização, da
Secretaria Municipal de Finanças.

§ 1° - A Gratificação de Produtividade Operacional, também apurada anualmente, na forma do

Decreto n° 012/2012, deverá ser paga mensalmente em parcelas iguais, juntamente com o vencimento, com

efeitos financeiros a partir do mês de setembro de 2021.

§ 2° - Fica excluido do percebimento àqueles servidores que estejam cedidos, era gozo de auxílio-

doença, licença sem vencimento, ou qualquer outro benefício que afaste do efetivo exercício laborai.

Ari. 2° - Fica fixado o valor da Gratificação de Produtividade Operacional na forma do Anexo II,

deste Decreto para o cargo de Auditor-Flscal e de Técnico-Físcal da Receita Municipal, referente ao

crescimento real da Arrecadação da Receita Tributária Própria no ano base de 2018.

Art. 3° - Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município, por meio de Nota Técnica enviada

à Secretaria Municipal de Administração, a proceder à alteração do cálculo dos valores constantes nos

ANEXOS do presente decreto, caso haja modificação no número de servidores beneficiados, seja pelo

acréscimo de novos servidores, seja pela sua supressão.

Art. 4® - Este Decreto entra em vi^r a pytir de sua publicação, revogando as disposições em
contrário, especiabnente o Decreto Mimic^^n° 114/202\

Publique-se, registre-se e cikçpra-se.

GABINETE DO^ ÍNICt/aL DèI^^GS, ES'I ADO DO FIAUÍ, EM 15 DE
SETEMBRO DE 2021.
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