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PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 24/2019 

 

ALTERA E INCLUI DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 

4.494/2019 DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

CLEITON BONADIMAN, Prefeito Municipal de Seberi, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER que a Câmara Municipal 
de Vereadores aprovou e que sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º. O Parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal nº 4.494, de 19 de março 

de 2019, fica renumerado para “§ 1º”. 

Art. 2º. Inclui os §§ 2º e 3º no art. 1º na Lei Municipal nº 4.494, de 19 de março 

de 2019, com a seguinte redação: 

“§ 2º. Excetuam-se da concessão da Revisão Geral de que trata o presente artigo 

os empregos públicos de Agentes Comunitários de Saúde, que já perceberam reajuste a contar 

de 1º de janeiro de 2019, através da Lei Municipal 4.481, de 24 de janeiro de 2019, para 

equivalência ao piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, fixado 

pela Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006 e alterações posteriores, fixado em R$ 

1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta), para jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas 

semanais. 

§ 3º. Para os proventos e pensões não abrangidos pela paridade, ou seja, 

proventos e pensões concedidos pela manutenção do valor real, será aplicado o percentual de 

3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) correspondente à reposição do 

índice da inflação medida pelo IPCA/IBGE no ano de 2018.” 

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a partir do dia 01 de março de 2019. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

SEBERI/RS, 20 DE MARÇO DE 2019. 

 

      CLEITON BONADIMAN 

      PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 24/2019 

 

Senhor Presidente 
Senhores Vereadores 
 

Apraz–nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente Vossas Senhorias, oportunidade 
encaminhamos a essa Egrégia Câmara, para análise, apreciação e votação, o Projeto de Lei em 
epígrafe, através do qual solicitamos autorização Legislativa para alterar e incluir dispositivos 
na Lei Municipal nº 4.494/2019 da outras providências. 

 
O Projeto de Lei em questão altera e inclui dispositivos da lei municipal nº 4.494/2019. 

Tacitamente estão implícitos quais os percentuais de reajuste e a quem efetivamente 

de aplica. 

Serve o presente para evidenciar expressamente esses reajustes e sua aplicabilidade. 

Convicto do bom-senso e paciência dos Nobres Edis, solicito aprovação do presente 
Projeto de Lei, que certamente reverterá em condições mais favoráveis de se prestar um serviço 
de melhor qualidade a comunidade. 

 

 

CLEITON BONADIMAN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


