
PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 2.356/2019 

de 06 de dezembro de 2019 

 

INSTITUI GRATIFICAÇÃO PELO SERVIÇO 

EXTRAORDINÁRIO DE NATUREZA ESPECIAL, COM 

O OBJETIVO DE ATENDER  ADMINISTRATIVAS DO 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

GUSTAVO PEUKERT STOLTE, Prefeito Municipal de Quinze de 

Novembro, RS, no uso das atribuições legais a si conferidas pela Lei Orgânica Municipal, resolve 

apresentar o seguinte 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL 

 

Art. 1º. – Fica criada a Gratificação pelo Serviço extraordinário de natureza 

especial, em número certo e determinado de até 04 (quatro) gratificações, com o objetivo de 

atender as demandas de natureza administrativa, contábeis e financeiras do Poder Legislativo 

Municipal, para os servidores do quadro de provimento efetivo do Município de Quinze de 

Novembro, RS, que exerçam suas funções junto aos seguintes setores: 

 

I – Contabilidade 

II – Gestão de pessoal e folha de pagamento 

III – Tesouraria  

IV – Compras 

 

Parágrafo 1º. A concessão de que trata o "caput" deste artigo, é de competência 

do Prefeito Municipal e somente ocorrerá na hipótese de o Poder Executivo abarcar a execução 

dos serviços ali discriminados, mediante solicitação do Poder Legislativo e enquanto inexistir 

cargo provido de pessoal do Poder Legislativo para o desempenho das respectivas atribuições. 

Parágrafo 2º - Fica estabelecido como requisito para o recebimento de 

gratificação desta natureza, a ocupação de cargo de provimento efetivo, com designação para o 

exercício relacionado as atividades junto aos setores identificados neste artigo. 

Parágrafo 3º - As atribuições das gratificações de função ora criadas, serão 

aqueias consignadas no Anexo I desta Lei Municipal. 

 

Art. 2º. - A gratificação pelo Serviço extraordinário de natureza especial 

autorizado no artigo 1º desta lei, a ser concedida aos servidores que exerçam suas funções juto aos 

setores acima identificados, será de acordo com a seguinte tabela: 

 

Setor de atividade Valor 

I – Contabilidade R$ 900,00 (novecentos reais) 

II – Gestão de pessoal e folha de pagamento  R$ 700,00 (setecentos reais) 

III – Tesouraria  R$ 500,00 (quinhentos reais) 



IV – Compras R$ 300,00 (trezentos reais) 

 

Parágrafo 1º - O valor definido no parágrafo anterior, será objeto de revisão 

anual da mesma data e índices das revisões das remunerações dos cargos públicos municipais. 

 

Parágrafo 2º - A gratificação somente será atribuída ao servidor que estiver no 

efetivo exercício da função a ela atinente e durante os afastamentos que o regime jurídico 

considera como de efetivo exercício. 

 

Art. 3º. – Por tratar-se de atividade e gratificação temporária, de acordo com as 

atribuições e o formato criados pela presente Lei, não incidirá contribuição previdenciária para o 

Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor – FAPS – sobre os valores recebidos pelo 

desempenho das atividades, diante do fato de que não haverá o aproveitamento para fins de 

aposentadoria e pensão, benefícios para os quais, de acordo com a legislação municipal em vigor, 

serão contabilizados apenas os vencimentos do cargo efetivo. 

 

Art. 4º - O valor dispendido para o cumprimento das atividades, será ressarcido 

pelo Poder Legislativo, a contar do exercício financeiro de 2019, no mês subsequente ao do 

dispêndio, mediante desconto do valor a ser repassado, nos termos constitucionais, ao Poder 

Legislativo junto ao duodécimo. 

 

Parágrafo 1º - Excetua-se do desconto no mês seguinte, de acordo com o 

parágrafo anterior, o desconto referente ao Mês de Dezembro de cada exercício, quando terá o 

desconto no repasse dentro do mês. 

 

Parágrafo 2º - Cabe ao Poder Legislativo autorizar as respectivas adequações 

em seu orçamento, mediante resoluções dos valores correspondentes, nas dotações através de 

resolução Legislativa. 

 

Art. 5º. - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão por conta das 

dotações orçamentárias respectivas. 

 

Art. 6º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 7º. - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

QUINZE DE NOVEMBRO, RS, 06 dezembro de 2019. 

 

 

GUSTAVO PEUKERT STOLTE 

Prefeito Municipal  

VOLNEI SCHNEIDER 

Advogado – OAB RS 34.861 

Assessor Jurídico – Gabinete do Prefeito Municipal 



ANEXO I - ROL DE ATRIBUIÇÕES DA GRATIFICAÇÃO 

 

 

Denominação da gratificação: CONTABILIDADE 

Descrição das atribuições 

 

Denominação da gratificação: GESTÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO 

Descrição das atribuições  

 

Denominação da gratificação: TESOURARIA 

Descrição das atribuições  

 

Denominação da gratificação: COMPRAS 

Descrição das atribuições  

 

 

 



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 2.356/2019 

de 06 de dezembro de 2019 
 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores 

 

O presente Projeto de Lei que ora encaminhamos, tem por objetivo atender a 

demanda apresentada pelo Poder legislativo municipal de Quinze de Novembro, RS, pelo Ofício 

051/2019, a qual foi encaminhada em data de 10 de setembro de 2019. 

Trata-se da proposta de gratificar servidores de provimento efetivo do Poder 

Executivo, que desenvolvem atividades essenciais em benefício do Poder Legislativo, as quais 

possuem caráter especializado: 

- CONTABILIDADE 

- GESTÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO 

- TESOURARIA 

- COMPRAS 

 

Entendem os representantes do Poder Legislativo, haver maior vantagem 

econômico-fincaneira em gratificar servidores que já desenvolvem estas competências junto ao 

Poder Executivo, do que realizar todo trabalho de criação de cargos específicos, atribuir valores 

aos mesmos, realizar concurso público, e onerar a folha de pagamentos final do Municipalidade 

como um todo. 

 

 Diante do exposto, enviamos este Projeto de Lei para que, após apreciação e 

votação - dentro da maior brevidade que lhes for possível em virtude da necessidade de 

operacionalizar processo seletivo simplificado - seja objeto de aprovação nesta Câmara Municipal 

de Vereadores. 

 

   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Quinze de Novembro, RS, 06 de dezembro de 2019. 

 

 

GUSTAVO PEUKERT STOLTE 

Prefeito Municipal        

 

Visto: 

 

 

VOLNEI SCHNEIDER 

Advogado – OAB RS 34.861 - Assessor Jurídico 

 

 


