
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Processo Legislativo Municipal 

EXPEDIENTE 

Nº 0785 

PROJETO DE LEI  

 

Nº 0350 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

ORIGEM: Aníbal Moacir da Silva, Prefeito Municipal 

 

OBJETO: “Estabelece o Regime Especial de Trabalho de Tempo Integral, e regula a verba de representa- 

ção aos procuradores jurídicos da Fundação Hospital Centenário e dá outras providências.” SEGG 184 de  

16 de dezembro de 2014. 
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Distribuição 

Distribuído à Comissão de Justiça e Redação em                    /                     /               e recebido  

pelo Presidente      

Distribuído à Consultoria Jur ídica em                        /                         /                        e recebido  

por 

Devolvido à Comissão de Justiça e Redação em                      /                     /                          por  

                                                         e recebido por  

Devolvido pela Comissão de Justiça e Redação em            /           /           à Secretaria e recebido  

por                                                                                             para o devido encaminhamento.  

 

 

 

 

 

Deliberação Plenária 

1.ª Votação em                  /                   /  

Resultado:  

2.ª Votação em                  /                   /  

Resultado:  

Votação Única em                  /                   /  

Resultado:  

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil. 
 

 

MENSAGEM Nº 184/2014       

 

 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

Pelo presente, estamos encaminhando Projeto de Lei que 

“Estabelece o Regime Especial de Trabalho de Tempo Integral, e regula a verba de 

representação aos procuradores jurídicos da Fundação Hospital Centenário e dá 

providências.”, para apreciação dessa Casa. 

Tendo em vista a competência do Poder Executivo para 

iniciativa de Projetos de Lei que tratam da carga horária dos servidores municipais e seus 

vencimentos, verificou-se a necessidade de estabelecer aos Procuradores Jurídicos da 

Fundação Hospital Centenário Regime Especial de Trabalho de Tempo Integral, como forma de 

unir a valorização do servidor com a necessidade da Fundação Hospital Centenário. Ainda, 

considerando a dedicação e empenho na representação do Município, cabe contemplá-los 

com a verba de representação. 

Considerando que há clara e evidente necessidade de 

manter um corpo jurídico permanente, evitando rotatividade no setor. Com as medidas 

referidas haverá maior dedicação e identidade dos Procuradores para com o serviço, 

acompanhando os processos e procedimentos do inicio ao fim, gerando maior 

comprometimento na defesa e orientação técnica da Fundação. 

Desta forma, solicitamos que essa egrégia Câmara 

Municipal aprecie e vote este projeto. 

 

 

São Leopoldo, 16 de dezembro de 2014. 

 

ANÍBAL MOACIR DA SILVA 

  PREFEITO MUNICIPAL 
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PROJETO DE LEI 

 

 

Estabelece o Regime Especial de Trabalho de 

Tempo Integral, e regula a verba de 

representação aos procuradores jurídicos da 

Fundação Hospital Centenário e dá 

providências. 

 

 

Art. 1º Em consonância com os princípios constitucionais que norteiam o 

exercício da advocacia pública, fica estabelecido para o cargo de Procurador Jurídico da 

Fundação Hospital Centenário, o Regime Especial de Trabalho de Tempo Integral, de adesão 

facultativa e individual de cada Procurador Jurídico da Fundação Hospital Centenário 

§1º O Regime Especial de Trabalho de Tempo Integral de que trata o caput deste artigo consiste em uma 

jornada de trabalho semanal de quarenta horas. 

§2º Excepcionalmente o Procurador da Fundação Hospital Centenário requererá dispensa do Regime 

Especial de Trabalho de Tempo Integral, o que deverá ser analisado e autorizado pelo Procurador Geral 

da Fundação Hospital Centenário no prazo de 30 (trinta) dias. 

§3º Os Procuradores Jurídicos, aprovados em concurso público após a publicação desta Lei, deverão 

entregar ao Procurador Geral da Fundação declaração de opção pelo Regime Especial de Trabalho de 

Tempo Integral no momento da posse. 

§4º A verba prevista no caput deste artigo será computada para fins de base de cálculo de férias e 

gratificação natalina, passando, também, a ser base de cálculo para todos os fins remuneratórios e 

previdenciários. 

§5º Considerando a natureza diversa das vantagens, os Procuradores Jurídicos, quando do exercício de 

cargo de direção, chefia ou assessoramento, também farão jus a verba em questão nos termos definidos 

no caput deste artigo. 

 

Art. 2º O Procurador da Fundação Hospital Centenário  que exercer suas atividades 

dentro do Regime Especial de Trabalho de Tempo Integral terá direito a uma verba de 100% (cem por 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil. 
 

cento) sobre o respectivo vencimento a título de extensão de sua carga horária para a jornada de 40 

(quarenta) horas semanais. 

Art. 3º A opção do Procurador Jurídico da Fundação Hospital Centenário pelo 

Regime Especial de Trabalho de Tempo Integral deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias a contar 

da publicação da presente Lei. 

 

Art. 4º Fica criada e concedida a Verba de Representação aos Procuradores 

Jurídicos da Fundação Hospital Centenário, integrantes do quadro efetivo. 

§1º Farão jus à Verba de Representação, tão somente os Procuradores Jurídicos da Fundação Hospital 

Centenário que exercerem suas atividades dentro do Regime Especial de Trabalho de Tempo Integral. 

§2º A Verba de Representação terá caráter remuneratório, não será incorporável aos vencimentos dos 

beneficiados e será devida nas hipóteses de férias e gratificação natalina. 

 

Art. 5º O valor da Verba de Representação, a ser paga mensalmente, importará no 

percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o Padrão de Vencimento “A”, Nível XII, Ensino 

Superior da Tabela de Vencimentos dos Servidores do Município, conforme Anexo I da Lei Municipal nº 

6.570/2008. 

 

Art. 6º As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta de dotação 

orçamentária própria. 

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 

São Leopoldo, 16 de dezembro de 2014. 

 

ANÍBAL MOACIR DA SILVA 

      PREFEITO MUNICIPAL 

 

 


