
                                     LEI N.º 6.360, DE 1° DE NOVEMBRO DE 2011 
 
 

  Institui Comissão Permanente de Sindicância e 
Processo Administrativo Disciplinar e Especial e 
atribui gratificação aos seus membros.  

 
O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município. 

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei: 

 

Art. 1.° É instituída a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo 
Disciplinar e Especial, que se regerá pelas normas previstas na Lei Complementar n.º 35, de 7 de 
outubro de 2005. 

Art. 2.° É atribuição da Comissão a realização de sindicâncias, processos 
administrativos disciplinares e processos administrativos especiais, em conformidade com a lei 
municipal. 

Art. 3.° A Comissão será constituída por seis membros a serem designados por Decreto 
do Executivo, dentre os servidores efetivos e estáveis do quadro funcional da Administração, não 
designados para o exercício de função gratificada. 

Art. 4.° É atribuída, aos membros da Comissão de Sindicância e Processo 
Administrativo Disciplinar e Especial, gratificação mensal correspondente ao coeficiente 2.722. 

§1.º O valor da gratificação será obtido pela multiplicação do coeficiente pelo padrão 
de referência vigente. 

§ 2.º A gratificação que refere esse artigo será paga mensalmente, exceto nas licenças e 
afastamentos previstos na Lei Complementar 035, de 7 de outubro de 2005.  

§3.º É vedada a acumulação desta gratificação com outras que o servidor perceber, 
devendo optar por uma delas. 

Art. 5.º Será prestada assessoria jurídica à Comissão Permanente com o objetivo de 
controle sobre as aplicações das normas legais e constitucionais vigentes, por Assessor Jurídico do 
Município. 

Art. 6.° As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária 
própria. 

Art. 7.º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2012. 

Santo Antônio da Patrulha, 1° de novembro de 2011. 

 
            Daiçon Maciel da Silva 

                                                                                                                   Prefeito Municipal 
 
Registre-se e publique-se 
 
 
Manoel Luiz das Neves Adam 
Secretário da Administração 


