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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 54/2021 
 

INCLUI E ALTERA DISPOSITIVOS NA LEI MUNICIPAL Nº 1.953, 
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE O QUADRO 
DE CARGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, 
ESTABELECE O PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES, EM 
RELAÇÃO A EXTINÇÃO DE FG E CRIAÇÃO DE GEA 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 do Município e legislação em vigor,  

 
 FAÇO saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

Lei:  
 
 

Art. 1º. Fica extinta a seguinte Função Gratificada do Quadro de Cargos em Comissão 
e Funções Gratificadas que dispõe o artigo 18 da Lei Municipal nº 1.953, de 28 de dezembro de 
2001, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas do município, estabelece o plano 
de carreira dos servidores e dá outras providências: 

 

Número de 
Funções 

Denominação Padrão Valor 

01 Chefe do Setor de Transportes da Saúde FG-4 1.077,09 

 
Art. 2º. Fica incluído o artigo 21-A na Lei Municipal nº 1.953, de 28 de dezembro de 

2001, tratando da criação de Gratificação Especial de Atividade (GEA), com a seguinte redação: 
 
“Art. 21-A. É o seguinte o Quadro das Gratificações Especiais de Atividade (GEA) da 

Administração Centralizada do Executivo Municipal: 
 

Número de 
Gratificações 

Denominação da Atividade 
Especial 

Nome da 
Gratificação 

Código/ 
Padrão 

Valor Mensal 

 
01 

Responsabilidade, Organização, 
Coordenação e Manutenção do 
Setor Administrativo do Parque 
de Máquinas da Secretaria de 
Obras, Viação e Serviços 
Urbanos e Rurais 

 
GEA-Parque de 

Máquinas 

 
GEA-4 

 
1.077,09 

 
§ 1º As Gratificações Especiais de Atividade (GEA) são caráter temporário e devidas a 

servidores efetivos designados para execução de atividades especiais de maior complexidade e/ou 
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responsabilidades e/ou organização e coordenação de serviços essenciais e fundamentais para a 
administração municipal. 

 
§ 2º As Gratificações Especiais de Atividades, de que trata este artigo: 
a) Não se incorporará à remuneração, em hipótese alguma; 
b) Não será considerada para cálculo de quaisquer outras vantagens ou acréscimos 

pecuniários; 
c) Servirá de base para cálculo de contribuição previdenciária; 
d) Será incluída no cálculo de remuneração de férias regulamentares e da gratificação 

natalina (13º salário); 
e) Será reajustada nas mesmas datas e nos mesmos índices em que ocorrer reajuste 

na remuneração dos servidores públicos municipais; 
f) Será paga na folha mensal de pagamento, juntamente com as demais verbas 

mensais do servidor. 
 
§ 3º Caso o servidor não tenha percebido a GEA durante todo o período aquisitivo de 

férias ou não esteja mais percebendo a referida gratificação no momento do gozo de férias ou no 
momento da percepção da gratificação natalina, esta será computada proporcionalmente, na 
razão de um doze avos de seu valor atual, por mês ou fração igual ou superior a quinze dias de 
exercício que o servidor percebeu a vantagem, observando o período aquisitivo, no caso de férias 
regulamentares e o ano, no caso de gratificação natalina (13º salário).” 

 
Art. 3º. Fica revogada a Lei Municipal nº 4.293, de 21 de junho de 2017. 
 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI, 30 DE JUNHO DE 2021 
 
 

    ADILSON ADAM BALESTRIN 
                       PREFEITO MUNICIPAL  
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 54/2021 
 
 

    Senhor Presidente, 
       Senhores Vereadores. 
 
 

Submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de Lei em epígrafe, que 
tem por objetivo e finalidade a criação de 01 (uma) Gratificação Especial de Atividade (GEA) 
de “Responsabilidade, Organização, Coordenação e Manutenção do Setor Administrativo do Parque de 

Máquinas da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos e Rurais”, GEA-Parque de Máquinas, 
Código/padrão GEA-4, valor mensal de R$ 1.077,09. 

 
A criação desta Gratificação Especial de Atividade é necessária para que se torne 

possível o aproveitamento de servidor efetivo para o desempenho de tais atividades, uma vez 
que não são atribuições de chefia, direção e assessoramento para caracterizar-se Função 
Gratificada, como também extrapola as atribuições do cargo efetivo, uma vez que vai além 
dessas atribuições, caracterizando-se como Atividade Especial de maior complexidade, 
responsabilidades, organização e coordenação de serviços essenciais e fundamentais daquela 
Secretaria. 

 
Para a referida criação foi extinta 01 (uma) Função Gratificada de Chefe do Setor 

de Transportes da Saúde, Código/padrão FG-4, valor mensal de R$ 1.077,09. 
 
Dessa forma não ocorre aumento despesas, em observância aos ditames da Lei 

Complementar nº 173. 
 
Assim a GEA-4, com valor mensal equivalente a R$ 1.077,09 em substituição a FG-

4 de mesmo valor, não apresenta impacto orçamentário. 
 
 
Assim, estando evidenciada a relevância da medida em prol do interesse público, 

permanecemos convictos de que os Nobres Edis não faltarão com o integral apoio à 
aprovação que se busca. 

 
Na certeza de contarmos com a habitual compreensão desse Poder Legislativo 

para a aprovação deste Projeto de Lei, que solicitamos seja incluído no expediente da próxima 
sessão, para exame e votação, na forma e prazo regimental. 

 
 
 

ADILSON ADAM BALESTRIN 
Prefeito Municipal 


