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ITAMBÉ 

  

 

SEGUNDA-FEIRA • 11 DE JUNHO DE 2018 

ANO II | N º 224 

 

 

 

DECRETO N°.088/2018 DE 11 DE JUNHO DE 2018 
 

DISPÕE SOBRE O ADIANTAMENTO DO 13º 

SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICPAL DE ITAMBÉ, ESTADO DA BAHIA, EDUARDO COELHO DE PAIVA 

GAMA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em consonância com as 

disposições contidas na Lei 4.749/65. 

D E C R E T A 

Art. 1º - Entre os meses de Junho a Novembro do corrente ano, o Município de Itambé-BA, por meio da sua 

Secretaria Municipal de Finanças, como adiantamento da gratificação instituída pela Lei Federal Nº 

4.090/62, pagará metade da remuneração recebida pelo servidor no mês anterior ao pagamento. 

§ Único – Para efeitos de cálculos do adiantamento, integrarão à remuneração todas as gratificações e 

vantagens de caráter permanente percebidas pelo servidor no mês anterior ao pagamento do adiantamento. 

 

Art. 2º - O pagamento será feito por ordem de requerimento e dividido igualmente pela Secretaria de 

Finanças entre os meses de Junho a Novembro do corrente ano. 

 

Art. 3º - O adiantamento será descontado quando do pagamento final da gratificação que ocorrerá no mês 

de Dezembro do corrente ano, podendo ainda o Município efetuar a compensação decorrente do presente 

adiantamento, inclusive as contribuições previdenciárias, na forma do Art. 3º da Lei Federal 4.749/65, em 

caso de extinção do contrato antes do pagamento da segunda parcela. 

 

Art 17º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Itambé, em 11 de Junho de 2018. 

 

 

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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