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 PROJETO DE LEI Nº 34/2018 DE 23 DE AGOSTO DE 2018 

 

 

Institui gratificação para servidores que 

desempenham funções junto ao Regime Próprio de 

Previdência Social - RPPS 

 

 

Art. 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir gratificação para 

servidores que desempenharem funções junto ao Regime Próprio de Previdência Social – 

RPPS, nas atividades de cadastramento, folha de pagamento, processos de aposentadoria e 

contabilização dos procedimentos e prestações de contas. 

Art. 2.º - A gratificação de que trata o Art. 1º é fixada em 25% (vinte e cinco 

por cento) do vencimento básico do servidor beneficiário. 

Art. 3.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 01 de agosto de 2018. 

Justificativa: 

 

 Senhores Vereadores (as) 

 

 Considerando que o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do 

município não dispõe de estrutura própria para a sua gestão, mesmo porque se assim fosse, 

oneraria demasiadamente os cofres público; 

 

 Considerando que as atividades do RPPS necessitam constantemente de 

acompanhamento e registros; 

 

 É imperioso que sejam designados servidores do município para 

desempenharem esta função.  

 

 Dessa forma, entendemos que estes servidores sejam remunerados para exercer 

estas atribuições. 

  

 Contando com a atenção e aprovação deste projeto, subscrevo-me  

 

 

                                                                                 Atenciosamente. 

 

 

 

                                                                        Clovis Alberto Montagner 

                                                                              Prefeito Municipal  



OF.GAB. Nº 048/2018         Faxinal do Soturno,  05 de setembro de 2018. 

 

 

Exmo. Sr. 

ERLI EDINO BARBIERI 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  

N/CIDADE 

 

 
 

Senhor Presidente 

 

 

  REF. MENSAGEM RETIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 034/2018 

DE 23 DE AGOSTO DE 2018. 

 

  Com relação ao assunto acima, encaminhamos a esta Egrégia Casa uma 

alteração para o referido projeto, acrescentando Parágrafo Único aos Art. 1.º e 2.º. 

  Dessa forma: 

O Parágrafo Único do Art. 1.º terá a seguinte redação: 

...........Parágrafo Único -   Os servidores beneficiários da gratificação será: o 

servidor designado responsável pelo setor de contabilidade e o servidor designado 

responsável pelo setor de recursos humanos. 

 

O Parágrafo Único do Art. 2.º terá a seguinte redação: 

...........Parágrafo Único – A despesa decorrente da aplicação desta lei será 

suportada pelo Fundo Municipal de Previdência Social. 

 Justificamos a alteração, tendo em vista que o texto original foi omisso nesses 

quesitos e portanto subsidiar a análise desta casa. 

 

  

   Atenciosamente 

 

 

 

        Clovis Alberto Montagner 

 Prefeito Municipal 

 

 


