
Procuradoria-Geral

PROJETO DE LEI Nº ___/2020

 

Autoriza o Município de Gramado a 
conceder índice para revisão geral anual 
aos servidores do Poder Executivo e 
Legislativo, bem como da Autarquia 
Municipal de Turismo - Gramadotur - em 
conformidade com as Leis Municipais n. 
1.909/2002 e 3.490/2016.

Art. 1º O Executivo Municipal fica autorizado a conceder índice de revisão 
geral anual, em conformidade com as Leis Municipais n. 1.909, de 19 de março de 
2002, e n. 3.490, de 26 de junho de 2016, aos servidores públicos estatutários, 
celetistas, pensionistas, inativos e cargos em comissão do Município de Gramado, 
do Poder Legislativo Municipal e da Autarquia Municipal de Turismo - Gramadotur no 
percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento). 

Parágrafo único. A revisão dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 
Secretários Municipais deverá observar o disposto no caput do art. 2º da Lei 
Municipal n. 3.500, de 13 de setembro de 2016.

Art. 2º O Poder Legislativo Municipal fica autorizado a conceder índice de 
revisão geral anual, em conformidade com a Lei Municipal n. 1.909, de 19 de março 
de 2002, aos seus servidores, cargos em comissão e/ou efetivos, estagiários, 
vereadores e o Presidente no percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento). 

Parágrafo único. A revisão geral anual de que trata o caput deste artigo, deverá 
observar o disposto no caput do art. 3º da Lei Municipal n. 3.498, de 06 de setembro 
de 2016.

Art. 3º A Autarquia Municipal de Turismo - Gramadotur - fica autorizada a 
conceder índice de revisão anual no percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por 
cento), em conformidade com o § 1º do art. 19 da Lei Municipal n. 3.490, de 22 de 
junho de 2016.

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de rubricas 
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orçamentárias próprias. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 1º de março de 2020.

Gramado, 12 de março de 2020.

 

 

João Alfredo de Castilhos Bertolucci

Prefeito de Gramado
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JUSTIFICATIVA I

 

O Poder Executivo Municipal apresentou ao Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais, que é o representante dos servidores do Executivo, Legislativo e da 
Autarquia Municipal de Turismo - Gramadotur - a proposta de revisão anual aos 
membros da categoria funcional no patamar de 7,5% (sete vírgula cinco por cento). 

O indicador utilizado para esta proposição é o Índice Geral de Preços - 
Mercado (IGP-M), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia (FGV - IBRE), o 
qual apresentou alta de 0,44% (zero vírgula quarenta e quatro por cento) em 2020 e 
de 6,82% (seis vírgula oitenta e dois por cento) nos últimos 12 (doze) meses. 

Com base neste índice econômico, o Executivo Municipal elaborou a proposta 
de reposição salarial com ganho real à categoria funcional para fins de que incida o 
percentual 7,5% (sete vírgula cinco por cento) retroativo a data base que é o dia 1º 
de março deste exercício. Outrossim, é oportuno asseverar que a proposição 
observa o disposto no art. 73, inc. VIII c/c o art. 7º, § 1º da Lei n. 9.504/97, não se 
verificando óbice quanto ao percentual do reajuste.

A proposição foi apresentada, debatida e aprovada pela maioria dos presentes 
na assembleia extraordinária da categoria realizada no dia 11 de março, quarta-feira, 
conforme o ofício da entidade que segue anexo. 

Portanto, considerando que a competência privativa desta proposição é do 
Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1º, inci. II, alínea "a" da 
Constituição Federal, concomitante com o art. 60, inc. XI e XXXIX, e 68, inc. X da Lei 
Orgânica do Município (LOM), encaminho à presente proposição aos membros do 
Poder Legislativo, acompanhada da estimativa de impacto orçamentário e financeiro, 
em conformidade com o art. 16, inc. II da Lei Complementar n. 101/00 e o art. 92 da 
LOM, para que apreciem e deliberem sobre a matéria, em REGIME DE URGÊNCIA, 
nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de 
Gramado, a qual se espera a aprovação. 
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