
 

PROJETO DE LEI Nº 055/2022 
  

“Acrescenta o inciso XII ao artigo 14 da Lei Municipal 
nº 1.205 de 26 de junho de 2008 e dá outras 
providências”.  

 
CASSIANO DE ZORZI CAON, Prefeito Municipal de 

Ipê/RS, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
encaminho à Câmara de Vereadores, para apreciação e posterior votação o seguinte 
Projeto de Lei:  
 
Art. 1º Fica incluído o inciso XII ao artigo 14 da Lei Municipal nº 1.205 de 26 de junho 
de 2008, com a seguinte redação: 
 

XII - a gratificação por regime especial de trabalho. 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, em 23 de 
setembro de 2022. 

 
CASSIANO DE ZORZI CAON 

Prefeito Municipal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROJETO DE LEI Nº 055/2022 – EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
 

Senhora Presidente, Senhores Vereadores: 

Com o presente estamos submetendo à apreciação desta 

Egrégia Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei nº 055/2022 que “Acrescenta o inciso 

XII ao artigo 14 da Lei Municipal nº 1.205 de 26 de junho de 2008 e dá outras 

providências. 

O presente Projeto de Lei tem como fundamento a Emenda 

Constitucional nº 103/2019, popularmente conhecida como a reforma da previdência. 

Embora a referida EC tenha incidência direta nas questões 

que se referem ao Regime Geral da Previdência (INSS), também estabeleceu 

normativas a serem adotadas pelos entes federados que possuem regime próprio de 

previdência, como é o caso de nosso Município. 

Com o presente Projeto estamos alterando a Lei do 

Regime Próprio de Previdência Social dos servidores efetivos do município de Ipê – 

RPPS, incluindo em seu artigo 14 o inciso XII que exclui da remuneração de 

contribuição o valor recebido por servidor a título de gratificação por regime especial 

de trabalho, instituído pela Lei Municipal nº 1.702/2018.  

Conforme o artigo 9º da Lei Municipal nº 1.702/201, a 

gratificação de Regime Especial de Trabalho não poderá ser objeto de incorporação, 

independentemente do tempo de convocação e exercício. 

Não obstante, o regime especial de trabalho guarda 

estreita relação como serviço extraordinário e sobreaviso, estes já excluídos da base 

de cálculo contribuição previdenciária, consoante inciso VIII do art. 14 do RPPS (Lei 

Municipal nº 1.205). 

Ante o exposto, ao apresentar este Projeto de Lei à 

apreciação desta Egrégia Casa Legislativa, renovamos nossos votos de protesto e 

elevada consideração e apreço. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, em 23 de 

setembro de 2022. 

CASSIANO DE ZORZI CAON 
Prefeito Municipal 

 

Excelentíssima Senhorita 
FABIANA DE FÁTIMA CEMIN 
Digníssima Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipê/RS 


