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ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº. 003/UCI/2016 
 

 
Assunto: Entendimento acerca da legalidade do pagamento de 25% de adicional de 
função aos servidores públicos efetivos desta Municipalidade. 
 
 

Pela importância e relevância do questionamento respondo:  

O ofício nº. 170/2016 encaminhado pela Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, solicita-nos orientação técnica quanto à suspensão do 
pagamento referente ao adicional de até 25% pago aos servidores públicos que na 
presente data usufruem deste benefício. 

Pois bem, relata o ofício emitido que o adicional de função em epígrafe foi 
extinto pela revogação expressa da Lei Municipal nº. 681/2011 e suas alterações, 
conforme revela o art. 63 da Lei nº. 893/2015 que (Dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Administração Geral do Município de 
Carlinda - MT), ou seja, novo plano de cargos do município. 

Preliminarmente, destaca-se que a vantagem acrescida aos vencimentos dos 
servidores com adicional de função de até 25% do salário base, importa em ato 
discricionário do gestor, entretanto, como nenhum poder discricionário é absoluto, esta é 
uma apreciação subjetiva que visa estabelecer no caso concreto, a decisão que melhor 
atende à vontade da lei.  

Para explanarmos sobre função gratificada, anteriormente a que se ressaltar 
os conceitos dispostos no Capítulo II da Lei nº. 893/2015 (p. 01): 

Dos conceitos adotados nesta Lei 
 

Art. 2º: Para os efeitos deste Plano de Cargos e Carreiras e Vencimentos, 
considera-se:  
 
I. Quadro de pessoal é o conjunto de cargos de carreira, cargos isolados, 
cargos de provimento em comissão e funções gratificadas existentes no Município 
de Carlinda. 

... 
 
IX. Função Gratificada: é aquela definida em Lei como sendo de chefia ou de 
assessoramento, ocupada por servidor público, devidamente ingressado no 
serviço público através de concurso público de provas ou de provas e títulos, 
que, por exercê-la, terá direito à percepção de acréscimo em seus vencimentos 
na forma definida no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município; 
 

Em análise da legislação pertinente, identificamos S.M.J 03 (três) formas de 
pagamento da gratificação de função: 

1) Na primeira, a função gratificada será paga por valor fixo, quando o servidor 
desenvolver as funções elencadas no quadro demonstrativo (Anexo IX da Lei nº. 
893/2015). 
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CAPÍTULO III 
Das Funções Gratificadas 

 
Art. 49: São criados por esta as chamadas funções gratificadas, com seus 
respectivos padrões de identificação e a remuneração adicional a que terá direito 
o servidor estatutário que preencher o cargo, sendo estes os constantes do 
Anexo IX da presente Lei. 
 

... 
 
 

                                               ANEXO IX 
                                                  QUADRO DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 
PADRÃO VALOR VAGAS NATUREZA CARGO EFETIVO OCUPANDO:  
FG – 01 R$ 200,00 10 Geral Chefia, Direção e Assessoramento 
FG – 02 R$ 400,00 10 Geral Chefia, Direção e Assessoramento 
FG – 03 R$ 600,00 10 Geral Chefia, Direção e Assessoramento 
FG – 04 R$ 800,00 10 Geral Chefia, Direção e Assessoramento 
FG – 05 R$ 1.000,00 10 Geral Chefia, Direção e Assessoramento 
FG - 06 R$ 300,00 1 Especifica Responsável por Geo-Obras 
FG - 07 R$ 300,00 3 Especifica Responsável por Aplic 
FG – 08 R$ 150,00 5 Especifica Equipe de Apoio e Membro da CPL 
FG – 09 R$ 300,00 1 Especifica Pregoeiro Oficial / Presidente da CPL 
FG - 10 R$ 100,00 10 Especifica Fiscal de Contratos 

 
 

2) Na segunda, a função gratificada de até 25% será paga aos servidores que 
desempenham atividades, que vão além das descritas no perfil do cargo público 
efetivo ou que ocupem cargo de natureza de direção, chefia ou coordenação.  

 
CAPÍTULO III 

Das Funções Gratificadas 
 

... 
 

Art. 50: O provimento das funções gratificadas é privativo de servidor público 
efetivo do município que vier a desempenhar alguma atividade além do descrito 
no perfil do cargo, bem como, venha ocupar um cargo que por sua natureza seja 
de direção, chefia ou coordenação, sem prejuízo de seus vencimentos no órgão 
de origem. 
 
Parágrafo Único – O servidor público efetivo não poderá cumular a Função 
gratificada Gratificação de Função Comissionada prevista no art. 54.  
 
 

3) Na terceira, o servidor efetivo é nomeado para exercer cargo em comissão o qual 
deverá ser nomeado através de decreto ou portaria, optando este por perceber os 
vencimentos do seu cargo de origem mais gratificação de até 25% ou os 
vencimentos dos cargos em comissão. 

CAPÍTULO V 

Dos Cargos em Comissão 
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... 

Art. 54: O servidor efetivo, nomeado para exercer cargo em comissão, deverá 
optar pelo vencimento do cargo comissionado ou o vencimento do seu cargo 
efetivo acrescido de até 25% (vinte e cinco por cento) a título de Gratificação de 
Função. 

 

Conforme exposto, a função gratificada é uma vantagem possível somente a 
servidores públicos efetivos, que avocam para si tanto responsabilidades quanto 
atribuições excedentes ao perfil do cargo público, assim, somente servidores ocupantes 
de cargos efetivos podem recebê-la. Todavia, se a Administração Municipal esta tendo 
dificuldades em pagar os percentuais convencionados, há a possibilidade de rever os 
percentuais a serem pagos (discricionariedade do gestor), haja vista, que a gratificação é 
de até 25% do salário base ou conforme enquadramento do servidor no quadro 
demonstrativo do anexo IX. 

Quanto ao pleito eleitoral, não vemos óbice em se continuar uma prática que 
já vem sendo adotada desde 2011, posto que os servidores que se enquadram na função 
gratificada podem receber os valores normalmente no período eleitoral, pois a referida 
gratificação significa uma bonificação na remuneração de quem exerce atribuições 
excedentes aos descritos no perfil do seu cargo. Contudo, entendemos que alterar esta 
forma de gratificação dos profissionais em período que antecede ao pleito, para 
produtividade (conforme projeto de lei nº. 20/2016) sem os parâmetros necessários 
(plano de metas) para mensurar e atestar a ocorrência da mesma, pode sim, gerar 
controvérsias. 

Por fim, com o objetivo de consolidar os entendimentos, entendo ser plausível 
e prudente verificar o entendimento da Procuradoria Jurídica, pertinente ao assunto.  

 

Carlinda – MT, 26 de abril de 2016. 

 
 
               _________________________________ 
                         Adm. Pamela Rafaela Eger 
                            Controladora Interna 
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