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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002, DE 29 DE MARÇO DE 
2022. 

 
 
 

Altera os arts. 96 e 97 da Lei Complementar 
nº 001, de 23 de março de 2016, que institui 
o Regime Jurídico Único dos Servidores do 
Município de Lajeado. 
 

 
 

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

promulgo a seguinte Lei Complementar: 
 
Art. 1º Ficam alterados os art. 96 e 97 da Lei Complementar nº 001, de 23 

de março de 2016, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores do Município 
de Lajeado, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 96 O servidor terá direito à Gratificação Natalina, a ser paga até o dia 
15 do mês de dezembro de cada ano. 
 
§ 1º A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da 
remuneração a que o servidor fizer jus, por mês de exercício no 
respectivo ano. 
 
§ 2º A fração superior a 15 (quinze) dias de trabalho será havida como 
mês integral para os efeitos do parágrafo 1º deste artigo. 
 
§ 3º Os adicionais por trabalho extraordinário, sobreaviso, noturno, 
insalubre ou perigoso, risco de vida e outras gratificações e verbas 
remuneratórias, incluídas as referentes a função gratificada, 
comissionamento pela coordenação de trabalhos, adicional de difícil 
provimento, adicional docência, regime suplementar de trabalho e 
gratificação por responsabilidade especial, serão computados na 
remuneração que servirá de base para o cálculo da gratificação natalina, 
pela média duodecimal. 
 
§ 4º A gratificação natalina é devida aos inativos com base no valor 
integral dos proventos de dezembro.”(NR) 
 
“Art. 97 Até o dia 20 de junho de cada ano, se as disponibilidades 
financeiras permitirem, será pago como adiantamento da Gratificação 
Natalina, em uma só vez, 5/12 (cinco doze avos) do vencimento básico,  
acrescido dos avanços trienais/quinquenais, recebido pelo servidor no 
mês anterior. 
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Parágrafo único. O saldo, denominado 2ª parcela, computadas as médias 
na forma do § 3º do art. 96 e os descontos, será pago até o dia 15 do mês 
de dezembro de cada ano.” (NR) 
 
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

  

 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2022 
                                  Expediente 7044/2022 
 

 
SENHOR PRESIDENTE. 
SENHORES VEREADORES. 

 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o anexo Projeto de Lei 

Complementar que propõe a alteração dos arts. 96 e 97 da Lei Complementar nº 
001, de 23 de março de 2016, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores 
do Município de Lajeado. 

A alteração proposta para o art. 96 visa adequar o texto do Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais no que tange à concessão da Gratificação Natalina e 
à forma como a mesma é calculada. Além disso, também se propõe adequação 
quanto à estruturação do mesmo artigo, para que o texto seja disposto de forma 
mais técnica. 

A proposta de nova redação para artigo 96, pretende compor de forma 
mais lógica os comandos expressos no caput e nos respectivos parágrafos. 

Quanto ao conteúdo normativo do art. 96 e seus §§, as alterações 
buscam corrigir distorções que foram detectadas quando da realização dos cálculos 
para o pagamento da segunda parcela da Gratificação Natalina. Tomando por base o 
texto atual, a referida gratificação é calculada com base na remuneração recebida 
pelo servidor no mês de dezembro.  

Para exemplificar, tomemos por base casos em que o servidor não recebe 
qualquer valor adicional decorrente de função gratificada, comissionamento pela 
coordenação de trabalhos, adicional de difícil provimento, regime suplementar de 
trabalho, gratificação por responsabilidade especial ou outro, durante o período de 
janeiro a novembro, mas passa a receber no mês de dezembro. Nesse caso, o 
adicional recebido somente no último mês do ano refletirá integralmente no cálculo, 
fazendo com que o servidor, apesar de ter recebido o adicional apenas no mês 
dezembro, seja remunerado na sua Gratificação Natalina como se o tivesse recebido 
durante o ano todo.  

Nos casos em que ocorre o contrário, quando por exemplo, o servidor 
recebe o adicional de janeiro a novembro e deixa de receber a partir de dezembro, o 
cálculo já está sendo realizado de modo a ajustar proporcionalmente o valor 
percebido a título de gratificação natalina ao número de meses em que o servidor 
fez jus ao adicional. 

Já em relação à alteração proposta no art. 97, esta visa ajustar a 
legislação referente ao adiantamento da Gratificação Natalina, possibilitando que os 
procedimentos internos a serem realizados pela Administração consigam atender às 
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exigências do e-Social, que está sendo implantado pela Secretaria de 
Administração. 

Atualmente, o adiantamento é calculado com todos os eventos sendo 
discriminados um a um e considerando a remuneração do mês de maio do 
respectivo ano e, ainda, calculadas as médias dos valores recebidos no período de 
dezembro do ano anterior a abril do ano vigente. Contudo, considerando a 
parametrização e as exigências do e-Social, o adiantamento da gratificação em 
questão, deverá ser pago em um único evento.  

Assim, para que seja possível viabilizar os procedimentos que deverão 
ser adotados em função do e-Social, considerando os ajustes a serem realizados, a 
maior dificuldade em realizar as conferências, e, principalmente, os prazos para 
atender as questões relacionadas a tributação (INSS/RPPS, IR e FGTS), é que 
enviamos a presente proposta. 

Cabe destacar que as alterações almejadas neste Projeto de Lei 
necessitam de análise com a maior brevidade possível, tendo em vista que a 
legislação deve estar alterada até o final do mês de abril deste ano.  

Diante das argumentações acima expostas, solicitamos apreciação da 
proposta pela Casa Legislativa. 

Atenciosamente, 

 

LAJEADO, 29 DE MARÇO DE 2022. 
 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 

 
 
 


