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PROJETO DE LEI Nº 75/2018. 
 
 

AUTORIZA A INSTITUIÇÃO DE REGIME 
EXCEPCIONAL DE TRABALHO, COM A REDUÇÃO DA 
CARGA HORÁRIA E ADEQUAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO AOS CARGOS EM COMISSÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislações vigentes, 
 
 FAÇO saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
 
  Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir, em situações 
excepcionais e em caráter temporário, como medida de contenção de gastos visando cumprir a 
Gestão Fiscal Responsável de que trata o art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, regime 
excepcional de trabalho destinado a reduzir a carga horária dos Cargos em Comissão, com a 
redução proporcional da remuneração correspondente, na forma facultada no art. 169 da 
Constituição Federal e no art. 23 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 
   

§ 1º. A instituição do regime de trabalho excepcional de que trata o “caput” deste 
artigo dar-se-á por Decreto do Poder Executivo Municipal, devidamente justificado, admitido 
apenas em casos de expressiva redução da receita por fatores externos ou aumento de despesas 
para atender situações de emergência ou calamidade. 

 
§ 2º. Após a adequação de remuneração de que trata a presente lei, fica garantida a 

remuneração mínima equivalente ao salário mínimo nacional. 
 

  Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL 
SEBERI -RS, 07 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 
 
      CLEITON BONADIMAN 
       PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 75/2018 
 

 
Senhora Presidente, Senhores Vereadores: 
 
  
Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminhamos a apreciação, discussão e 

votação deste conceituado parlamento, o presente Projeto de Lei que AUTORIZA A INSTITUIÇÃO 
DE REGIME EXCEPCIONAL DE TRABALHO, COM A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA E ADEQUAÇÃO 
DA REMUNERAÇÃO AOS CARGOS EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O parágrafo 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 faculta a 

redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga 
horária, na ocorrência de necessidade de redução das despesas para compatibilização com a 
arrecadação efetiva. 

 
No decorrer deste ano a arrecadação estimada no orçamento não está sendo verificada, 

em grande parte devido à redução dos repasses do FPM do Governo Federal e das quotas do ICMS 
do Governo do Estado. 

 
As despesas e investimentos programados vêm sendo executados em conformidade 

com os cronogramas estabelecidos nas Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento Anual. 
 
Em consequência da redução da arrecadação, diversas ações e serviços prestados à 

população tiveram que ser reprogramados, a fim de atender à compatibilização com as restrições de 
recursos e ao atendimento da legislação disciplinadora. 

 
Em decorrência das dificuldades de cumprimento da programação orçamentária 

estabelecida, há necessidade se serem tomadas medidas de redução de custos e contenção de 
despesas. 

 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Seberi, RS, 07 de novembro de 2018. 
 
 

CLEITON BONADIMAN 

Prefeito Municipal 
 


