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PROJETO DE LEI Nº 203-01/2013 
 

Altera dispositivos da Lei Municipal n° 1.200, 
de 25 de setembro de 1972, Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais, e dá outras 
providências. 

 
Art. 1°  Altera o art. 148 da Lei Municipal nº 1.200, de 25 de setembro de 1972, o 

qual passa a viger com a seguinte redação: 
“Art. 148. A prestação de serviços extraordinários somente poderá ocorrer por 

expressa determinação da autoridade competente, mediante solicitação fundamentada 
do Chefe da Repartição, ou de ofício.  
 

§ 1º A gratificação será paga na proporção de 50 (cinqüenta) por cento por hora 
de trabalho que exceda o período normal de expediente, na base correspondente ao 
valor do padrão fixado em lei para o cargo.  
 

§ 2º Salvo casos excepcionais, devidamente justificados, não serão pagas mais 
de duas horas diárias de serviço extraordinário. 
 

§ 3º Atendendo a necessidade de continuidade do serviço que esteja em 
andamento, caso em que sua paralisação poderá prejudicá-lo, ficam autorizadas mais 
do que duas horas extras no dia, devidamente justificadas pela autoridade competente, 
hipótese em que a partir da terceira hora, esta será paga na proporção de 100 (cem) 
por cento. 
 

§ 4º Atendendo a conveniência ou à necessidade do serviço, poderá ser exigido 
o trabalho nos domingos e feriados civis e religiosos, hipótese em que as horas 
trabalhadas serão pagas com acréscimo de 100 (cem) por cento. 

 
§ 5º As horas extras dos serviços que devem ser prestados normalmente em 

feriados, sábados e domingos, serão disciplinados em lei específica. 
 
§ 6º Quando o serviço extraordinário for noturno, assim entendido o que for 

prestado no período compreendido entre 22 (vinte e duas) e 5 (cinco) horas o valor da 
hora será acrescida de 25 (vinte e cinco) por cento.  

 
§ 7º Os percentuais previstos nos parágrafos anteriores serão pagos sobre a 

hora normal de trabalho, calculada com base no valor do padrão fixado em lei para o 
cargo."  

 
Art. 2°  Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 

2.513, de 05 de maio de 1993. 
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO , em 10 de outubro de 2013. 
 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 

 
 

 
 

      Visto da ASPUME 
 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 

 
 
 

 
   Visto da SISPROPUME 
 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 10 de outubro de 2013. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 203-01/2013 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos através deste 

encaminhar à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei nº 203-01/2013, que altera 
dispositivos da Lei Municipal n° 1.200, de 25 de se tembro de 1972, Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais, e dá outras providências. 

Na busca para adequar a legislação municipal, sugerimos 
algumas alterações na Lei Municipal nº 1.200, de 25 de setembro de 1972 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais, a qual não prevê muitas situações que hoje ocorrem 
corriqueiramente dentro da Administração Municipal. 

O artigo 148 assim dispõe: 
“Art. 148 A prestação de serviços extraordinários só po-

de ocorrer por expressa determinação da autoridade competente, 
mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição, ou de 
ofício. 

§ 1º A gratificação será paga por hora de trabalho que 
exceda o período normal de expediente, na mesma base de ven-
cimento percebido pelo funcionário. 

§ 2º Salvo casos excepcionais, devidamente justificados, 
não serão pagas mais de duas horas diárias de serviço extraor-
dinário. 

§ 3º Quando o serviço extraordinário for noturno, assim 
entendido o que for prestado no período compreendido entre 22 
e 5 horas o valor da hora será acrescida de 25%.” 
A proposta apresentada tem por objetivo regulamentar o 

pagamento das horas extras, a qual levantamento não é específico devido alguns pontos não 
estarem constantes na lei que trata do assunto, ou seja, o Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais. 

A presente alteração foi estudada por uma Comissão e 
apresentada para Associação dos Servidores Públicos Municipais – ASPUME e Sindicato dos 
Servidores e Professores Públicos Municipais – SISPROPUME. 

Assim, encaminhamos o presente Projeto de Lei para análise e 
aguardamos a emissão de Parecer por parte desta Câmara de Vereadores. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Ex.mo Senhor 
José Itamar Alves 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


