
PROJETO DE LEI Nº 133/2019. 
 

Altera parcialmente o Art. 70-A, criado pela Lei 

Municipal nº 5.182/2012 na Lei Municipal n° 

3.375/1997. 

 

MANOEL MACHADO, Prefeito Municipal de Bagé em exercício, Estado de 

Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais apresenta à consideração dessa 

Colenda Casa Legislativa o seguinte: 

 

PROJETO DE LEI: 

 

Art. 1º Altera parcialmente o Art. 70-A, criado pela Lei Municipal nº 5.182/2012 

na Lei Municipal n° 3.375/1997, que passa ter a seguinte redação: 

 

“Art. 70-A. O servidor público da Administração Direta, incluindo os 

profissionais do Magistério Público Municipal, que recebe e que percebeu convocação 

de mais de 20 horas semanais, bem como, convocação sobre a função gratificada, terá 

direito a incorporar à sua remuneração, inclusive para sua aposentadoria, desde que haja 

a incidência do recolhimento previdenciário em todo respectivo período e que tenha 

percebido a referida vantagem por 05 (cinco) anos ininterruptos ou 10 (dez) 

intercalados. 

Parágrafo único. A incorporação referida no caput se dá não apenas na vantagem 

pecuniária, mas também das horas convocadas, ficando o servidor obrigado a 

cumpri-las integralmente após a concessão do direito.”  

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO DE BAGÉ, 02 de outubro de 2019. 

                                  

 

MANOEL MACHADO 

Prefeito Municipal em exercício. 



JUSTIFICATIVA 
 

Senhor Presidente,  

  Senhores vereadores, 

 

 

O presente Projeto de Lei que ora apresentamos para apreciação dessa Colenda 

Casa Legislativa, tem por finalidade alterar parcialmente a Lei Municipal nº. 3375/1997, 

criando o parágrafo único no artigo 70-A, visando esclarecer que após a incorporação da 

convocação de mais 20 horas o servidor fica obrigado a cumprir a carga horária 

incorporada. 

Atualmente o Município tem sofrido com extensas demandas judiciais de 

servidores que após incorporarem a mencionada gratificação, requerem judicialmente a 

liberação da carga horária excedente e em alguns casos querem até cobrar por horas 

extras. 

Assim,  com essa alteração o Município visa deixar cristalino que a 

incorporação se dá não só na vantagem, como nas horas a mais exercidas pelo servidor. 

Destarte, trata-se de um Projeto de suma importância, em vista disso é que 

contamos com a compreensão sempre peculiar de Vossas Senhorias para aprovação 

desta importante matéria. 

Diante do exposto, pedimos vênia para aprovação deste Projeto de Lei. 

   

 

GABINETE DO PREFEITO DE BAGÉ, 02 de outubro de 2019. 

                                  

 

MANOEL MACHADO 

Prefeito Municipal em exercício. 


