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Excelentíssimo Senhor
Ver. Gilnei Alberto Jarré,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 137/10

Senhor Presidente:
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o 137/10,
desta data, o qual Institui o Sistema de Gratificações Especiais e disciplina suas concessões,
para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

A diversificação dos serviços públicos, os sistemas de controle interno e externo,
as atividades esporádicas, as tarefas não previstas nas atribuições dos cargos, a transferência
de tarefas da União e dos estados aos municipios criaram atividades peculiares, no ãmbito da
administração pública e, em decorrência, missões especiais a serem cumpridas pelos servido-
res.

Como forma justa de estimulo aos servidores designados, a cada nova missão
distribuida o administrador fez corresponder uma gratificação especial cujo valor ia sendo fixa-
do levando em conta a complexidade, o tempo de, execução, a responsabilidade e a.melhoria
do serviço público e seu aprimoramento. Em consequência, diante do surgimento de uma nova
tarefa, foi sendo criada a 'gratificação especial' correspondente sem que tivesse havido, até
então, qualquer preocupação com a disciplina, por ocasião das instituições e concessões aos
servidores designados.

Isso ocorreu e faz parte de um sistema desorganizado de leis esparsas que fo- ,
ram outorgando gratificações sem regulamento.

Através das leis esparsas relacionadas no artigo 9° do projeto, foram criadas
gratificações especiais para as Turmas Volantes de Fiscalização, Central de Controle Interno,
Comissão de Licitações, Comissão de Processos Administrativos e Sindicâncias, Pregoeiro,
JARI, Liquidante da Codecar e Fiscais de Concurso Público, todas relacionadas no ANEXO I
com a atividade, o valor da gratificação e o correspondente percentual sobre o Padrão 01 dos
, vencimentos visando atualização monetária automática.

Com a instituição do sistema o Poder Executivo tem por objetivo:
1-0rganizar as gratificações em diploma único;
2-Proporcionar ao servidor o reajuste automático;
3-Pagar o valor justo pelo efetivo cumprimento da tarefa ao servidor ou ao seu

suplente;
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4-Evitar acumulações de gratificações ao mesmo servidor o que pode provocar
apontamentos do TC e eventual obrigação de devolver valores ao Erário;

5-Destinar tarefas especiais aos servidores cujas atribuições do cargo sejam a-
fins;

6-Criar fonte de parâmetros e critérios para instituições de futuras gratificações

São as razões que justificam o envio do presente projeto de lei a essa colenda
Casa Legislativa com o apelo à sua aprovação.

Atenciosamente,

AMS/CBS



PROJETO DE LEI N.o 137, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2010.

Institui o Sistema de Gratificações Es-
peciais e disciplina suas concessões.

Art. 1° Fica instituido o Sistema de Gratificações Especiais para os servi-
dores e inativos do Poder Executivo e estabelecida a disciplina para suas concessões.

Art. 2°As gratificações especiais serão concedidas pelo Poder Executivo
aos servidores do Quadro Permanente, em extinção ou de inativos para atuarem em
setores ou missões específicas não enquadradas nas atribuições do cargo.

Art. 3°O servidor ou o inativo só poderá ser incumbido de uma missão
especial a cada vez sendo, por consequência, vedada a acumulação de gratificações.

Parágrafo único. Os servidores ou inativos que, na data desta Lei, esti-
verem acumulando mais de uma gratificação deverão optar por uma mediante reque-
rimento escrito ao Departamento de Pessoal.

Art. 4° A designação e a concessão da gratificação sempre será a título
precário, por portaria do Prefeito e poderá ser desconstituida a qualquer momento.

Art. 5°O servidor fará jus à gratificação durante o periodo de atuação e-
fetiva, proporcionalmente, aos dias trabalhados, às seções ou ações nas quais partici-
pou no mês e será pago através de consignação na folha, mediante efetividade assi-
nada pelo Titular do Órgão.

Parágrafo único. Ocorrendo substituição pelo suplente, só este fará jus
à gratificação proporcional.

Art. 6° O valor da gratificação não incorpora na remuneração do servidor
e não será utilizado como base de cálculo para fins previdenciários.

Art. 7°Os valores estabelecidos e os critérios de classificação das ativi-
dades por grau de importância serão fixados e orientados levando em conta a comple-
xidade da tarefa; tempo de execução; responsabilidade; melhoria do serviço público e
aprimoramento de instrumentos de controle e avaliação.

Art. 8° As turmas volantes de que trata o 'Plano Básico de Ações de Mú-
tua Colaboração', criado pela Lei Estadual nO10.388 serão integradas, obrigatoriamen-
te, por fiscais do Quadro Permanente do Município atuantes em qualquer área.
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Art. 9° Ficam revogados os dispositivos das Leis ordinárias nO 4.947/96;
5.758/02; 5.861/03; 6.425/06; 6.431/06; 6.962/09; 7.059/09 e 7.076/09 que contraria-
rem preceitos desta Lei. No que se refere aos valores e ás concessões, ficam ade-
quadas á tabela do anexo I que a integra.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
contar de 1° de novembro de 2010.

Gabinete do Prefeito, 12 de novembro de 2010.

AMSICBS
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ANEXO I

QUADRO DOS VALORES DAS GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

I
----_._. I

GRATIFICAÇÃO VALOR ATUAL PERCENTUAL EM I
I ESPECIAL ATUAL RELAÇÃO AO PADRÃO 01 i

Variável - corresponde a 30% do I.Gratificação Especial aos I!Integrantes das Turmas salário base de cada integrante. 60,20%
IVolantes de Fiscalização "Valor do padrão 07=1.016,10 I

"30% = 304,83 I
Gratificação do Presidente I
da Central do Controle 1.012,41 199,94%

IInterno

Gratificação dos demais I

membros da Centrai do 846,49
I

167,17% I
Controle Interno I

8631%43702, , o
-IGratificação dos Membros

da Comissão de Licitações 291,35 57,54%

Gratificação do Presidente
da Comissão de Processos 437,02 86,31%
Admin./Sindicâncias

Gratificação dos Membros
Ida Comissão de Processos 291,35 57,54%

Admin./Sindicâncias

Gratificação do Pregoeiro 437,02 86,31%

Gratificação da Equipe de 291,35 I 57,54%
Apoio ao Pregoeiro I,

IGratificação Comissão 291,35 T 57,54%
i Julgamento (JARI)

IGratificação do Liquidante 759,53 150%
da CODECAR (1,5 padrão 01)

IGratificação aos Fiscais de 89,90 17,75%
Concurso Público

iGratificação do presidente.LI" Com;,,',', Uo"çõo, l_
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