
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

 
São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã  no Brasil. 

 

 

MENSAGEM Nº 151 

REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL  

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

 

Pelo presente, encaminhamos Projeto de Lei que 

“DISPÕE SOBRE A MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA AOS 

GUARDAS MUNICIPAIS”, para apreciação dessa casa.      

        

O presente Projeto dispõe sobre a elevação do 

percentual do Adicional de Risco de Vida aos Guardas Civis Municipais sendo concedido mais 40% 

(quarenta por cento) de forma escalonada, passando então, o adicional a corresponder a 100% (cem 

por cento), que serão pagos sobre o vencimento básico. 

 

Esta alteração tem por objetivo equiparar o percentual 

de Adicional concedido aos Guardas Municipais ao mesmo patamar da gratificação recebida pelos 

Fiscais Municipais, tendo em vista que os Guardas Civis Municipais têm entre as suas atribuições a 

fiscalização de trânsito, além de participarem conjuntamente com os demais Fiscais Municipais em 

ações de fiscalização realizadas pela Prefeitura Municipal. 

 

O conteúdo do presente Projeto é uma reivindicação 

trazida pela Associação dos Guardas Municipais bem como pelo Sindicato dos Servidores, tendo o 

mesmo sido amplamente debatido e acolhido pela Gestão Municipal. 

 

Diante do exposto, considerando a importância da 

matéria e do Princípio da Equidade, encaminhamos o presente Projeto de Lei, na expectativa de sua 

aprovação. 

 

Dessa forma, solicitamos que esta egrégia Câmara 

Municipal aprecie e vote este projeto em Regime de Urgência Especial. 

 

 

São Leopoldo, 06 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

ARY JOSÉ VANAZZI 

                                                                                        PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

Vereador José Ary Moura   

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo  

Nesta Cidade  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã  no Brasil. 

 

 

 

PROJETO DE LEI 

 

       

Dispõe sobre a majoração do 

adicional de risco de vida aos Guardas 

Municipais. 

 

 

Art. 1º.  Fica o Poder Executivo autorizado a conceder majoração do adicional de risco de vida, 

aos Guardas Municipais, em efetivo exercício, em complemento aos valores já concedidos pela 

Lei nº 6484/2007, sendo concedido mais 40% (quarenta por cento) do valor recebido a este 

título, o que passará a corresponder a 100% (cem por cento), que são pagos sobre o vencimento 

básico do servidor. 

 

Parágrafo único. O pagamento do adicional será efetuado conforme o calendário estabelecido 

pelo art. 3º desta Lei. 

 

Art. 2º. Será considerado para efeitos de pagamento da gratificação natalina e adicional de 

férias previstos, respectivamente, nos art. 82 e 117, da Lei Municipal nº 6.055, de 14 de 

setembro de 2006. 

 

Art. 3º. Fica estipulado o seguinte calendário para a majoração do adicional: 

 

I – pagamento de 5% (cinco por cento) em abril de 2020; 

II – pagamento de 7% (sete por cento) em abril de 2021; 

III – pagamento de 7% (sete por cento) em abril de 2022; 

IV – pagamento de 7% (sete por cento) em abril de 2023; 

V – pagamento de 7% (sete por cento) em abril de 2024; 

VI – pagamento de 7% (sete por cento) em abril de 2025. 

 

Parágrafo único. Os percentuais referentes a majoração do adicional de risco de vida irão 

totalizar 100% do adicional em 2025. 

 

Art. 4º. As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias. 

 

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo, ................................... 

 

 

 


