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ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) - concedido por quinquênio de efetivo exercício, 

sobre o vencimento do cargo efetivo no percentual de 3% (três por cento) por quinquênio. Limita-se 

a quantidade de percepção em 7 (sete) quinquênios. 

Base Legal:  

• Lei Orgânica do Município de Cachoeiro de Itapemirim, art. 81, III 

• Lei 4.009/94, art. 135, III e art.142, § 1º 

 

BONIFICAÇÃO ESPECIAL DE AJUDA DE CUSTO - concedida, em uma única parcela, ao 

servidor que vier a ter filhos, nascidos ou adotados legalmente, a partir da data de entrada em vigor 

desta Lei, no percentual de 30% (trinta por cento) do seu vencimento atual, por filho ou filha, 

nascidos ou adotados. 

Base Legal:  

• Lei Municipal 6.718/12, Art. 31 

 

BONIFICAÇÃO ESPECIAL DE INCENTIVO AOS ESTUDOS - será concedida ao servidor, em uma 

única parcela, nas condições a seguir:  

 I) Bônus no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento do cargo no Grupo 

Ocupacional/Classe A/ Nível I/Padrão A, para o servidor que concluir, a partir da data de 01 de 

janeiro de 2011, o Ensino Fundamental Completo, sendo vedada a sua concessão aos que já 

possuíam a referida escolaridade naquela data;  

 II) Bônus no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento do cargo no Grupo 

Ocupacional/ Classe A / Nível I/ Padrão A, para o servidor que concluir, a partir da data de 01 de 

janeiro de 2011, o Ensino Médio Completo, sendo vedada a sua concessão aos que já possuíam a 

referida escolaridade naquela data; 

 III) Bônus no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) do vencimento do cargo no 

Grupo Ocupacional/Classe A / Nível I/ Padrão A, para o servidor que concluir, a partir da data de 01 

de janeiro de 2011, o Ensino Superior, sendo vedada a sua concessão aos que já possuíam a 

referida escolaridade naquela data. 

Base Legal:  

• Lei Municipal 6.718/12, Art. 30 

 

FÉRIAS PRÊMIO - benefício concedido ao servidor em atividade que as requerer, após cada 10 

(dez) anos de efetivo exercício em serviço público do Município de Cachoeiro de Itapemirim e 

observado o disposto no art.76 da Lei 4.009/94. Corresponde a um afastamento pelo período de 06 

meses, a título de prêmio por assiduidade. 
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Base Legal:  

• Lei Orgânica do Município de Cachoeiro de Itapemirim, art. 81, II 

• Lei 4.009/94, Art. 75 

 

GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo 

que tendo adquirido direito a férias prêmio, optar por essa gratificação a qual corresponderá a 10% 

(dez por cento) do valor de seu vencimento padrão. Limita-se a quantidade de percepção em 3(três) 

decênios.  

Base Legal:  

• Lei Orgânica do Município de Cachoeiro de Itapemirim, art. 81, I 

• Lei 4.009/94, art. 135, IX e art.148 

 

FOLGA DE ANIVERSÁRIO – aos servidores fica assegurado o direito a um dia de folga na data de 

seu aniversário, podendo esta folga ser adiantada ou postergada em uma semana na hipótese do 

dia do aniversário coincidir com sábado, domingo ou feriado, não sendo permitido o pagamento 

deste dia em espécie, caso o mesmo não seja gozado. 

Base Legal:  

• Lei Municipal 6.718/12, Art. 38 

 

GRATIFICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS – entende-se 

como Trabalho Técnico Específico todo o trabalho de utilidade para o serviço público desenvolvido 

no âmbito do Poder Legislativo Municipal, não decorrente das atribuições normais dos cargos, 

descritas na Estrutura Administrativa da Câmara Municipal.  

Base Legal:  

• Lei Municipal 6.718/12, Art. 32 

 

PRÊMIO INCENTIVO – Concede o afastamento por 05 (cinco) dias consecutivos  ao servidor, que 

a partir da publicação desta Lei ou posterior ingresso no serviço público municipal, não possuir uma 

só ausência ao serviço, tendo como referência o ano anterior trabalhado.  

A concessão do benefício ocorrerá no intervalo de janeiro a dezembro de cada ano, o servidor 

deverá informar sua pretensão à chefia imediata, por escrito, com 15 (quinze) dias de antecedência. 

Base Legal:  

• Lei Municipal 7.757/2019  
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PROMOÇÃO HORIZONTAL – é a elevação do servidor para a referência/padrão imediatamente 

superior do grupo ocupacional, classe e nível de enquadramento do cargo ocupado. 

Dar-se-á em intervalos de 2 (dois) anos de serviço efetivo prestado no cargo pelo servidor à 

Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e após avaliação de desempenho no cargo, 

classificados em padrões com a designação alfabética: 

I. De A a R: Promoção horizontal será concedida no percentual de 8% (oito por cento) de 

acréscimo no salário-base. 

Base Legal:  

• Lei Municipal nº 6.718/2012, Arts. 18 a 21 

 

PROMOÇÃO VERTICAL – é a passagem de uma classe para a imediatamente superior, dentro do 

mesmo cargo, concedida a todo Servidor Efetivo que atender aos requisitos, de acordo com artigos 

9º, 10 e 11 da Lei nº. 6718/2012. 

Base Legal:  

• Lei Municipal nº 6.718/2012, Art. 22, § 1º 

 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – é um benefício concedido a todos os servidores ativos do Poder 

Legislativo Municipal, efetivos e comissionados, sendo pago por meio de cartão magnético com 

recarga mensal no dia do pagamento dos servidores.  

Base Legal:  

●   Lei Municipal nº 7735/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 


