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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 006, DE 06 DE MARÇO DE 
2023.

Altera a 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 Fica revogado o § 2º do art. 51 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. 51 …………………………………………………………...…………...…

(…)

§ 2º (REVOGADO)”

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 006/2023
        Expediente 19290/2022

SENHORA PRESIDENTE,
SENHORES VEREADORES.

Encaminhamos a essa Casa Legislativa o anexo Projeto de Lei Comple-
mentar que propõe a revogação do § 2º do art. 51 da Lei Complementar nº 001, 23  
de março de 2016, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores do Município 
de Lajeado – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lajeado.

O Regime Jurídico dos Servidores Públicos municipais foi aprovado por 
meio da Lei Complementar nº 001, de 23 de março de 2016. O Estatuto é a lei que 
rege os direitos, os deveres, as obrigações e todas as demais regras atinentes à  
vida funcional dos servidores públicos municipais.

Ocorre que a Lei Complementar 001/2016 foi aprovada com uma regra 
que vem causando uma série de problemas administrativos, principalmente no caso 
dos servidores com carga horária de 6h diárias. Confira-se o dispositivo de lei:

Art. 51 O horário normal de trabalho de cada cargo ou função é o estabele-
cido na legislação específica. 

§ 1º Em qualquer trabalho contínuo, cuja jornada diária exceda a 06 (seis) 
horas, é obrigatório a concessão de um intervalo para repouso ou alimenta-
ção, de no mínimo uma hora e de no máximo duas horas. 

§ 2º Não excedendo a 06 (seis) horas a jornada de trabalho, será con-
cedido um intervalo de 15 (quinze) minutos, quando sua duração ultra-
passar 04 (quatro) horas. 

(grifamos) 

Ante a tal previsão, no ano de 2016, a administração municipal passou a 
realizar o pagamento de horas extras para os servidores que não conseguiam gozar 
o intervalo intrajornada. Isso ocorre até os dias atuais, em razão das faltas e atesta-
dos médicos apresentados.

Ocorre que várias Secretarias não conseguem observar o regramento em 
razão da peculiaridade do trabalho que realizam, principalmente, nas escolas e bal-
cões de atendimento ao público, locais em que o atendimento aos munícipes deve 
ser contínuo.

 
Além disso, nos casos em que há necessidade de realizar o pagamento 

de horas extras, observa-se o descumprimento às disposições do art. 110 e seguin-
tes da LC nº 001/2016, que tratam do serviço extraordinário. À título exemplificativo, 
importa referir que o regramento das horas extras proíbe o pagamento do adicional 
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de forma habitual, além da necessidade do trabalho ser realizado além da jornada 
de trabalho. Nesse sentido, confira-se a disposição do art. 110 da LC nº 01/2016:

Art. 110. serviço extraordinário é o prestado em virtude de convocação e por 
tempo determinado, fora do horário normal de trabalho, mediante solicita-
ção fundamentada do chefe da repartição, ou de ofício, com a concordância 
do servidor, salvo serviços essenciais definidos em lei e situações de cala-
midade pública ou força maior. Logo, será remunerado de forma extraordi-
nário o serviço público realizado mediante solicitação do chefe e concordân-
cia do servidor fora do horário normal de trabalho. 

Grifo nosso.

Oportuno suscitar que o intervalo intrajornada não foi estabelecido no art.  
39, § 3º da Constituição Federal como um dos direitos do servidor público, justamen-
te porque tal regra não pode ser facilmente viabilizada e não se coaduna com o ser-
viço público.

A administração municipal vem buscando alternativas para o assunto há 
muito tempo, contudo, nem mesmo a contratação de mais servidores foi suficiente 
para resolver o problema. Na busca de soluções, no mês de julho de 2022, o Poder 
Executivo realizou reuniões com os dois sindicatos que representam os servidores 
públicos municipais. 

Nestas reuniões, o Poder Executivo propôs a revogação do § 2º do art. 51 
da LC nº 01/2016 e como contrapartida, seria propiciado um incremento de 40% no 
valor do vale-alimentação, passando dos atuais R$ 200,00 para R$ 280,00 para to-
dos os servidores públicos municipais, e não apenas para aqueles que possuem jor-
nada de trabalho contínua de 6h diárias. Com a proposta da administração munici-
pal, os cerca de 2200 servidores que recebem o vale-alimentação seriam contempla-
dos.

Como não houve retorno sobre a proposta, o Poder Executivo encami-
nhou os ofícios 0382-02/2022 e 0383-03/2022, cópias anexas, aos Sindicatos, con-
tudo, até a presente data, não aportou qualquer proposta quanto a matéria.

Diante do grande problema administrativo, a administração municipal está 
propondo um aumento real de 50% no valor do vale-alimentação, que passará dos 
atuais R$ 200,00 para R$ 300,00, caso a presente propositura seja aprovada. Não 
fosse a proposta em tela, seguindo o reajuste que vem sendo proposto na revisão 
geral anual dos servidores públicos municipais, teríamos um reajuste de 5,77% e o 
vale-alimentação passaria para R$ 211,54.

Necessário reiterar que a medida ora proposta beneficiará todos os servi-
dores públicos municipais com o incremento do valor do vale-alimentação. Além dis-
so, a rotina de trabalho continuará sendo organizada em cada repartição pública, de 
modo que os servidores possam realizar seus lanches/almoço como sempre fizeram 
e, para tanto, será emitida Ordem de Serviço com orientações gerais para todas as 
Secretarias Municipais.
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Diante das argumentações acima expostas, solicitamos a apreciação e a 
aprovação da proposta pela Casa Legislativa com a brevidade possível.

Atenciosamente, 

LAJEADO, 06 DE MARÇO DE 2022.

MARCELO CAUMO
PREFEITO
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