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PROJETO DE LEI Nº 018, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 
 

Fixa o valor do Padrão Básico Referencial 
de Remuneração (PBRR) em R$ 671,12 
(seiscentos e setenta e um reais e doze 
centavos) a partir de 01/03/2020 e dá outras 
providências. 

 

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. 1° É fixado em R$ 671,12 (seiscentos e setenta e um reais e doze 

centavos) o valor do Padrão Básico Referencial de Remuneração (PBRR), 
correspondente a 4,2% (quatro inteiros e dois décimos percentuais) de reajuste 
sobre o PBRR do mês de fevereiro/2020, para: 

 
I – Quadro do Magistério Público Municipal; 

II – Contratações Emergenciais; 

III – Quadro dos Empregados Públicos; 

IV – Quadro Geral dos Cargos de Provimento Efetivo; 

V – Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas; 

VI – Comissionamentos pela Coordenação de Trabalhos; 

VII – Conselheiros Tutelares. 
 
Parágrafo único. O percentual do caput também é concedido aos 

Pensionistas e Inativos pagos pelos cofres municipais, a partir de 01 de março de 
2020. 

 
Art. 2º Fica reajustado em 4,2% (quatro inteiros e dois décimos 

percentuais) o valor da Bolsa Auxílio paga aos estagiários do Município.  
 
Art. 3º O valor mensal do benefício previsto no art. 4º da Lei nº 9.077/2013 

será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a contar de 01 de março de 2020. 
 
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 

contar de 01 de março de 2020. 
 

 
 
 

MARCELO CAUMO 

PREFEITO 
  



 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Endereço: Rua Júlio May, nº 242 –  Bairro Centro – CEP 95.900-178 

E-mail: sead@lajeado.rs.gov.br – Fones: (51) 3982-1000 ou 3982-1257 
 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 018, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020  . 
          exp. 4011/2020 

 
 

SENHOR PRESIDENTE, 
SENHORES VEREADORES 

 
Encaminhamos à apreciação desse Poder Legislativo o Projeto de Lei 

anexo que visa conceder um reajuste salarial de 4,2% aos servidores do Município, 
com o objetivo de repor as perdas inflacionárias dos últimos 12 meses. 

 
O mês de março de cada ano é definido como data base para a 

revisão do piso referencial a todos servidores do Município, conforme dispõe o art. 
74 da Lei Complementar nº 001/2016. 

 
Utilizou-se como base o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo), índice oficial da inflação no país, dos últimos 12 meses (fevereiro/2019 a 
janeiro/2020) medido pelo IBGE que foi de 4,19% no período. Tal período de 
referência foi o padrão definido desde 2017 para ser utilizado pela atual 
administração, já que, como antes referido, a data base para a reposição salarial dos 
servidores é o mês de março.  
 

Cumpre destacar que a administração municipal apresentou o índice 
de reposição aos Sindicatos dos servidores públicos municipais em reunião 
realizada no dia 13 de fevereiro, atentando sempre para a saúde financeira do 
Município e garantindo aos servidores a reposição das perdas inflacionárias do 
período. 

 
Já o valor do Auxílio Alimentação fica reajustado dos atuais R$ 130,00 

(cento e trinta reais) para R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), correspondendo a um 
reajuste de 15,38%, mais de três vezes a inflação do período, o que gera ganhos 
reais ao servidor, beneficiando em especial os servidores com menor remuneração, 
já que o impacto proporcional à renda é maior. Os servidores com carga horária de 
20 horas semanais receberão 70% desse valor, o que corresponderá a R$ 105,00 
(cento e cinco reais), conforme determina Lei Municipal 9.077/13.  

 
Para que a folha de pagamento dos servidores públicos municipais 

possa ser gerada dentro do prazo, já com o valor da reposição a partir do mês de 
março, solicitamos que a matéria seja apreciada em regime de urgência, conforme 
dispõe o art. 41 da Lei Orgânica Municipal. 

 

 
 

LAJEADO, 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 
 

MARCELO CAUMO 

PREFEITO 


