
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

Endereço: Rua Júlio May, nº 242 –  Bairro Centro – CEP 95.900-000 
E-mail: sead@lajeado.rs.gov.br – Fones: (51) 3982-1000 ou 3982-1013 

PROJETO DE LEI Nº 166, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 
 

Dispõe sobre as vantagens dos 
empregados públicos do Poder Executivo 
do Município de Lajeado. 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Rio Grande do Sul, 
 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Esta lei estabelece as vantagens a serem concedidas aos 

empregados públicos municipais admitidos mediante processo seletivo, cuja relação 
de trabalho é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, com exceção dos 
professores empregados públicos. 

 
Art. 2º Aos empregados públicos municipais referidos no art. 1º, serão 

concedidas as seguintes vantagens: 
 
I - adicional por tempo de serviço; 
II - adicional por escolaridade; 
III - prorrogação da licença-maternidade  
 

Art. 3º O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% (cinco 
por cento), a cada 03 (três) anos de serviço público ininterrupto prestado ao 
Município, incidente sobre o valor do padrão de vencimento do empregado público, 
limitado a 08 (oito) avanços. 

 

§ 1º O adicional será concedido no mês seguinte àquele em que o 
empregado público houver completado o triênio. 

§ 2º Aos empregados públicos que já possuem avanços referentes ao 
adicional por tempo de serviço somente será possibilitado completar o limite de 08 
(oito) avanços. 

 

Art. 4º Suspendem o triênio as seguintes ocorrências: 

 
I – as licenças para tratamento de saúde e os auxílio-doença, salvo se 

decorrentes de acidente em serviço ou moléstia profissional, excedentes de noventa 
dias, consecutivos ou não, dentro do período aquisitivo do adicional, em período 
igual ao número de dias excedentes; 

II – licença para o serviço militar obrigatório; 
III – as faltas injustificadas excedentes de 10 (dez) dias, consecutivas ou 

não, dentro do período aquisitivo do adicional; 
IV – licença para concorrer a cargo eletivo. 
 
Art. 5º A aplicação de penalidade disciplinar interrompe o triênio e o 
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reinício do período aquisitivo ocorre após a cessação da penalidade. 
 
Art. 6º O adicional de escolaridade será devido ao empregado público à 

razão de 5% (cinco por cento) sobre o padrão de vencimento do emprego público, a 
cada grau de escolaridade que possuir além da escolaridade exigida para o 
emprego. 

 
§ 1º Considera-se grau de escolaridade para os efeitos desta lei: 
 
I - Ensino Fundamental concluído para aqueles em que o emprego exige 

como escolaridade o Ensino Fundamental Incompleto; 
II - Ensino Médio; 
III - Ensino Médio concluído para aqueles em que o emprego exige como 

escolaridade o Ensino Médio Incompleto; 
IV - Ensino Superior; 
V - Ensino Superior concluído para aqueles em que o emprego exige 

como escolaridade o Ensino Superior Incompleto; 
VI - Pós Graduação ou Mestrado. 
 
§ 2º Para fazer jus ao recebimento do adicional de escolaridade, o 

empregado público deverá providenciar o protocolo de um requerimento no 
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, contendo o 
certificado de conclusão do novo grau de escolaridade em cópia autenticada.  

 
§ 3º O adicional de escolaridade passará a ser pago no mês seguinte ao 

do requerimento. 
 
Art. 7º A empregada pública poderá requerer a prorrogação da licença 

gestante, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a ser custeado pelo Município, mediante 
inspeção de saúde a ser realizada pelo médico do Município. 

 
§ 1º Para fazer jus ao benefício da prorrogação da licença maternidade, a 

empregada pública não poderá exercer qualquer atividade remunerada e a criança 
não poderá estar matriculada em escola de educação infantil, exceto nos 15 (quinze) 
dias que antecederem o término da prorrogação, período que será considerado 
como de adaptação da criança no ambiente escolar. 

 
§ 2º Em caso de descumprimento do disposto no parágrafo anterior, a 

empregada pública perderá o direito à prorrogação da licença maternidade e a 
respectiva remuneração. 

 
§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo à empregada pública que adotar ou 

obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança. 
 
§ 4º No caso do parágrafo anterior, será indispensável que conste da 

nova certidão de nascimento da criança ou do termo de guarda, o nome da 
empregada pública adotante ou guardiã, bem como desta último, que se trata de 
guarda para fins de adoção. 
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§ 5º Quando houver adoção ou guarda judicial para adoção de mais de 

uma criança, poderá ser concedida uma única prorrogação da licença. 
 
Art. 8º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a realizar o 

pagamento do adicional por tempo de serviço a que os empregados públicos 
municipais fizerem jus, a partir de 01 de agosto de 2016. 

 
Art. 9º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a conta 

das seguintes dotações orçamentárias, conforme consta na Lei nº 10.740/2018: 
 
14.01 Secretaria Municipal da Saúde 
10.301.0018.2168 Agentes Comunitários 
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 
3.1.90.13 Obrigações Patronais 
3.1.91.13 Obrigações Patronais 
3.3.90.46 Auxilio Alimentação 
Recurso 0040 
Recurso 4090 
 
10.305.0018.2170 Manut Vigilância em Saúde 
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 
3.1.90.13 Obrigações Patronais 
3.1.91.13 Obrigações Patronais 
3.3.90.46 Auxilio Alimentação 
Recurso 0040 
Recurso 4001 
Recurso 4502 
 
10.02 Secretaria Municipal da Educação 
12.361.00132039 Manut das Escolas de Ensino Fundamental 
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 
3.1.90.13 Obrigações Patronais 
3.1.91.13 Obrigações Patronais 
3.3.90.46 Auxilio Alimentação 
Recurso 0020 
 
07.01 Secretaria Municipal de Obras e Serv. Públicos 
15.452.0011.2017 Manut da SEOSP 
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 
3.1.90.13 Obrigações Patronais 
3.1.91.13 Obrigações Patronais 
3.3.90.46 Auxilio Alimentação 
Recurso 0001 

 
Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N° 166/2018. 
                                                                             Expediente(s): 1091/2017  

 
 

SENHOR PRESIDENTE. 
SENHORES VEREADORES. 
 
Encaminhamos a esse Poder Legislativo o anexo Projeto de Lei que estabelece 

vantagens aos empregados públicos municipais que foram admitidos mediante a aprovação 
em processo seletivo. Importa esclarecer, que com a entrada em vigor da Lei Complementar 
nº 01 de 2016, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos servidores estatutários, inúmeras 
leis que dispunham sobre a relação de trabalho referente aos empregados celetistas foram 
revogadas. 

Com isso, a partir de 01 de agosto de 2016, deixou de haver previsão legal para 
que o Município pague determinadas vantagens aos empregados públicos municipais. O 
projeto de lei em tela visa a criação de vantagens para os empregados públicos, quais 
sejam: adicional por tempo de serviço, adicional de escolaridade e prorrogação de licença 
gestante. 

Cumpre destacar que o estabelecimento de vantagens para os servidores 
estatutários e celetistas não é obrigatório, contudo, por uma questão de isonomia e 
igualdade, como as vantagens elencadas nesta propositura também são alcançadas aos 
servidores estatutários, o Poder Executivo entende adequado também estabelecê-las aos 
empregados públicos municipais.  

Além de restabelecer as vantagens revogadas no ano de 2016, o Poder 
Executivo está estabelecendo 03 (três) novos avanços ao adicional por tempo de serviço, de 
modo que a partir da aprovação desta propositura o empregado público municipal poderá ter 
até 08 (oito) avanços ao longo de sua vida profissional no serviço público municipal.  

Ademais, a proposição estabelece a possibilidade de prorrogação da licença 
gestante por mais 60 (sessenta) dias, possibilitando que nos primeiros meses de vida a 
criança permaneça mais tempo com a mãe. Como se vislumbra, as vantagens ora 
estabelecidas tratam-se de mais uma forma de valorizar nossos empregados públicos 
municipais. 

Por fim, o Poder Executivo destaca que na propositura consta expressa 
autorização para que sejam pagos os triênios a que os empregados públicos fizerem jus a 
partir do dia 01 de agosto de 2016, data em que os mesmos deixaram de ter direito a tal 
vantagem.  

Diante destas considerações, encaminhamos o presente projeto de lei à 
apreciação e aprovação de Vossas Excelências. 

Atenciosamente,  
 

LAJEADO, 19 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 

 


