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PROJETO DE LEI Nº 124/2019 
 
 
ALTERA A CARGA HORÁRIA SEMANAL DE TRABALHO E O 
PADRÃO DE VENCIMENTO DO CARGO DE PROVIMENTO 
EFETIVO DE SECRETÁRIO DE ESCOLA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

 

CLEITON BONADIMAN, Prefeito Municipal de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul, no 

uso de suas atribuições legais dispostas na Lei Orgânica Municipal e demais Leis vigentes,  

FAZ SABER a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 

promulgo e sanciono a seguinte Lei. 

 
Art. 1º - Fica alterada a carga horária semanal de trabalho do cargo de provimento 

efetivo de Secretário de Escola, integrante do quadro de cargos e funções públicas do 
Município, Lei Municipal n° 1.953, de 28 de dezembro de 2001, que passa de 20 (vinte) para 
40 (quarenta) horas semanais. 
 

Art. 2º. Como resultado do acréscimo da jornada laborativa de que trata o artigo 1º 
desta lei, é alterado o Padrão de Vencimento do Cargo de Provimento Efetivo de Secretário 
de Escola, que passa do Padrão de Vencimento 04 para o Padrão de Vencimento 08, da Lei 
Municipal n° 1.953, de 28 de dezembro de 2001, observando a respectiva classe da carreira. 
 

Art. 3º. O Anexo I da Lei Municipal nº. 1.953/2001, que trata do cargo de Secretário de 
Escola, fica alterado e consolidado nos seguintes termos: 

 
Categoria Funcional: SECRETÁRIO DE ESCOLA 
 
Padrão de Vencimento: 08 
 
ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar os serviços de Secretaria de estabelecimento de Ensino, de 
acordo com a orientação do Diretor; manter atualizado os assentamentos 
referentes ao corpo docente, cadastro de alunos e escrituração escolar do 
estabelecimento; organizar e manter atualizados prontuários de legislação 
referentes ao ensino; prestar informações e fornecer dados referentes ao 
Ensino, aos interessados; extrair certidões; escriturar os livros, fichas e 
demais documentos que se refiram às notas e médias dos alunos, efetuando 
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em época hábil os cálculos de apuração dos resultados finais; preencher 
boletins estatísticos; preparar listas e exames diversos; colaborar na 
formação de horários; arquivar recortes e publicações de interesse para o 
estabelecimento de ensino; lavrar e assinar atas em geral; elaborar modelos 
de certificados e diplomas a serem expedidos pela Escola; receber e expedir 
correspondências; elaborar e distribuir boletins de notas, históricos 
escolares, etc; lavrar termos de abertura e encerramento dos livros de 
escrituração escolar; redigir e subscrever, de ordem da Direção, editais de 
chamadas para exames de matrículas, etc; encarregar-se da publicação e 
controle de avisos em geral; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a 
serem desenvolvidos por auxiliares; operar computadores; monitorar 
trabalhos em computadores e executar outras tarefas afins. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO:  
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais. 
b) Especial: trabalho diurno e noturno conforme necessidade de horário de 
funcionamento do Polo Municipal de Apoio Presencial da UAB – 
Universidade Aberta do Brasil. 

REQUISITO PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: 18 anos completos; 
b) Escolaridade: Ensino Médio Completo; 
c) Ingresso: Por Concurso Público. 

 
  Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão suportadas pelas 

dotações orçamentárias próprias previstas no orçamento municipal. 

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 
SEBERI/RS, 22 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 

                                                                  CLEITON BONADIMAN 
                                                                                PREFEITO MUNICIPAL  
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EXPOSICÃO DE MOTIVOS 

PROJETO DE LEI Nº 124/2019 
 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores 
 
Prazerosamente cumprimentamos Vossas Excelências, oportunidade em 

que encaminhamos o presente Projeto de Lei, que “ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº. 1.953/2001, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
O presente projeto tem como escopo ajustar a jornada laborativa da 

Secretária de Escola que labora apenas 20h por semana. 
 
A citada servidora, lotada na UAB – Universidade Aberta do Brasil, em 

face das inúmeras atividades desenvolvidas, vem laborando em jornada suplementar de mais 
20h, mediante convocação há anos. 

 
O Polo da UAB de Seberi conta com 4 (quatro) cursos de ensino superior, 

licenciaturas em Computação, Geografia, Pedagogia e Educação no Campo. 
 
No entanto, em face das atividades desenvolvidas pela mesma e 

considerando a rotina que restou estabelecida, que envolve três turnos de atividades, e 
muitas vezes eventos aos sábados, a jornada de 40h mostrou-se como necessidade 
permanente da Administração, não sendo mais compatível com a convocação para jornada 
em regime suplementar (que é só para situações temporárias), motivo pelo qual necessária a 
adequação da jornada laborativa, em definitivo, para 40 horas semanais. 

 
Como já pacificado, o servidor não possui direito adquirido ao seu regime 

jurídico, de modo que a alteração ora proposta é legítima e constitucional. 
 
Portanto, dado o relevante interesse público na proposição em liça, 

apresenta-se a presente proposta legislativa, oportunidade em que manifestamos votos da 
mais elevada estima e consideração, aguardando aprovação por esta Casa de Leis. 
 
 
 

CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 



 
 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI 
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000 
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127 
Email: secretaria@pmseberi.com.br 
Site: www.pmseberi.com.br 
CNPJ 87.613.196/0001-78 
 

 

 
DEMONSTRATIVO DE IMPACTO FINANEIRO 

(De acordo com a LC 101/2000) 
 
Atualmente a Administração Seberiense conta, em seu quadro de agentes públicos 

ativos, com apenas 01 (uma) servidora investidos no cargo de Secretário de Escola, a qual 
trabalha na UAB – Universidade Aberta do Brasil. 

A servidora já vem sendo convocada para jornada suplementar de mais 20h desde 
janeiro de 2017, de modo que o erário municipal já está dispendendo custos com a 
remuneração da servidora, de modo que o único acréscimo efetivo é a contribuição para o 
regime próprio de previdência. No entanto, cumprindo as regras da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, é analisado o impacto orçamentário e financeiro de maneira integral. 

Inicialmente, demonstra-se o gasto com a jornada atual de 20h semanais: 
 

SECRETÁRIO DE ESCOLA – PADRÃO 04 – 
20H SEMANAIS 

Nº. de Cargos Classe Valor mensal total 

01 C R$ 1.317,76 

TOTAL MENSAL R$ 1.317,76 

Cota patronal e passivo atuarial para o RPPS (43,55%) (+) R$ 573,88 

TOTAL R$ 1.891,64 

 
Vejamos os resultados do aumento deste projeto de lei, cuja jornada passa a ser de 40 

horas semanais: 
 

SECRETÁRIO DE ESCOLA – PADRÃO 08 – 
40H SEMANAIS 

Nº. de Cargos Classe Valor mensal total 

01 C R$ 2.633,25 

TOTAL MENSAL R$ 2.633,25 

Cota patronal e passivo atuarial para o RPPS (43,55%) (+) R$ 1.146,78 

TOTAL R$ 1.891,64 

 
Vejamos os resultados do aumento deste projeto de lei: 
 

Gasto mensal atual 
Gasto mensal com a 

alteração deste projeto 
Diferença mensal 

R$ 1.891,64 R$ 1.891,64 R$ 1.888,39 
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Importante ressaltar que a diferença mensal, em quase sua integralidade, já vem 
sendo custeada pelos cofres municipais de longa data. Presente o destacado na tabela acima, 
verificamos que a diferença da despesa mensal estimada relativamente a esta lei será de R$ 
1.888,39, o que implica em um gasto anual da ordem de R$ 2.098,20 (incluído o mês de 
dezembro, 13º salário proporcional e 1/3 de férias proporcionais), para o ano de 2019, isto se 
consideramos a produção de efeitos a iniciar em 01 de dezembro de 2019, momento em que 
ocorrerão os respectivos pagamentos, inclusive. O cálculo, ainda, está de acordo com os 
valores atuais dos padrões. 

A vista de tal dado podemos também afirmar que no próximo exercício (2020) a 
referida despesa anual com o aumento de padrão ora proposto, no máximo, atingirá a 
importância de R$ 26.017,801, se considerarmos um reajuste dos vencimentos dos servidores 
de até 4,00% (mesmo índice do ano de 2019). Também é possível estabelecer que 
relativamente ao exercício de 2021, tal despesa não deverá ultrapassar R$ 27.058,512, 
também considerado um reajuste dos vencimentos dos servidores municipais, em torno de 
4,00%. Em tais cálculos já estão inclusos 13º salário, férias e 1/3 de férias. Nos referidos 
valores, no entanto, não houve cômputo de eventual aumento ou diminuição das 
contribuições previdenciárias, utilizando-se o mesmo percentual para o ano de 2019, também 
deixando de considerar eventual promoção de classe. 

Ainda, o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) se reverterá em receita em favor 
dos cofres municipais, podendo ser deduzido da despesa final. 

Sabemos que cabe ao Poder Executivo o exame da Lei quanto à sua compatibilização 
e adequação com as leis orçamentárias relativas ao plano plurianual, às diretrizes 
orçamentárias e à lei orçamentária anual; bem assim, a análise da proposição à luz da Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF, na medida em que os gastos que advirão da implementação 
desta Lei, enquadrar-se-ão na condição de despesa obrigatória, de caráter continuado, sujeita, 
portanto, à observância do disposto no artigo 17, §§ 1º e 2º, da referida LRF. 

Pelo que dispõe o mencionado § 1º do art. 17, da Lei Complementar nº 101/2000, o 
ato que criar ou aumentar despesa de caráter continuado deverá ser instruído com estimativa 
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois 
subsequentes, e demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio.  

Por sua vez, o § 2º do mesmo dispositivo determina que tal ato deve ser acompanhado 
de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados 
fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, devendo seus efeitos financeiros, 
nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela 
redução permanente de despesa.  

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício financeiro de 2020 contempla 
o demonstrativo da margem de expansão das despesas de caráter continuado, e nos dá conta 

                                                           
1 Incluídos vencimentos de janeiro a dezembro, 13º salário, férias e 1/3 de férias. 
2 Incluídos vencimentos de janeiro a dezembro, 13º salário, férias e 1/3 de férias. 



 
 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI 
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000 
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127 
Email: secretaria@pmseberi.com.br 
Site: www.pmseberi.com.br 
CNPJ 87.613.196/0001-78 
 

 

de que há margem líquida de expansão suficiente para absorver o impacto orçamentário-
financeiro decorrente da assunção desta nova despesa.  

Há também possibilidade de assumir a referida despesa em conformidade com o 
disposto, na Lei Orçamentária para 2019.  

Assim sendo, podemos afirmar que a Lei se mostra compatível e adequada com a Lei 
Complementar nº 101/2000, e com as Leis de Diretrizes Orçamentárias - LDO e de Orçamento 
– LOA, ambas para o exercício de 2019 e 2020, e é incapaz de prejudicar as metas e os 
resultados fiscais estimados pelo Município de Seberi.  

E, notadamente, não prejudicará as metas de resultados fiscais previstos na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO, já que perfeitamente capaz o percentual destinado à 
cobertura das despesas com dito encargo, despesa esta que se compensa com a própria boa 
atuação do(s) beneficiado(s), ofertando um serviço de qualidade e de excelência, aliada à 
majoração da jornada laborativa. 

Já os recursos para o custeio das despesas oriunda deste projeto de lei, em 
atendimento à exigência do art. 17, § 1º, segunda parte, da LC 101/2015, são oriundos de 
rubrica orçamentária própria para pagamento e custeio de despesas com pessoal. 

Destaca-se, novamente, que a despesa ora criada não afetará as metas e resultados 
fiscais dispostos no anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias Municipal do ano de 2020, 
havendo compatibilização da despesa com as demais normas do PPA e LDO municipais, em 
atendimento ao art. 17, §§ 2º e 4º, da LRF. 

Por fim, em respeito ao art. 16, II, da LC 101/2000, este subscritor declara que o 
aumento que ora se propõe tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária 
de 2019, sendo também compatível com as diretrizes, objetivos, programas e ações o Plano 
Plurianual (2017-2020) e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020. 

Assim sendo, podemos afirmar que esta proposta legislativa se mostra compatível e 
adequada com a Lei Complementar nº 101/2000, e com as Leis de Diretrizes Orçamentárias - 
LDO e de Orçamento – LOA, para os exercícios de 2019 e 2020, e é incapaz de prejudicar as 
metas e os resultados fiscais estimados para Município de Seberi.  

Destarte, ante a legalidade e legitimidade desta proposta legislativa, buscamos a 
colaboração do Legislativo Seberiense na aprovação do presente projeto de lei, visto que em 
consonância com os interesses do Município de Seberi, mostrando-se um projeto de lei de 
relevante interesse local. 

 
Seberi, 22 de novembro de 2019. 

 
 
 

CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 


