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PROJETO DE LEI Nº_________

LEI Nº_______de____de_________de 2022.

Cria gratificação de função especial aos membros 

da Controladoria-Geral do Município.

Art. 1º São criadas as gratificações de funções especiais, em número 

de  03  (três),  aos  membros  de  controle  lotados  junto  à  Controladoria-Geral  do 

Município,  em observância  às  diretrizes  da  Lei  Municipal  n.º  6.691,  de  27  de 

outubro de 2022.

§ 1º  O valor atribuído à gratificação de função especial prevista no 

caput deste artigo é o instituído pela Lei Municipal n.º 5.871, de 24 de fevereiro de 

2017,  que  institui  o  valor  unitário  e  igualitário  das  gratificações  de  funções 

especiais, reajustado na mesma data e nos mesmos índices das concedidas aos 

servidores públicos.

§  2º  No  pagamento  de  férias  e  da  gratificação  natalina  será 

computado o valor da gratificação criada por esta Lei na razão de 1/12 avos de seu 

valor vigente no mês de pagamento por mês de lotação na Controladoria-Geral do 

Município.

§  3º  Estando  o  servidor  em licença  remunerada,  de  até  03  (três) 

meses, perceberá a gratificação, cessando após este prazo, exceto em caso de 

licença para desempenho de mandato classista, quando cessará a partir da sua 

concessão.

§ 4º  É vedada a acumulação desta gratificação de função especial 

com outras gratificações de igual natureza, com cargo de provimento em comissão 

ou com função gratificada.
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§ 5º O ocupante de cargo de provimento efetivo que perceber função 

gratificada, mesmo que incorporada, perceberá a de maior valor.

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

seus efeitos à data de publicação da Lei Municipal n.º 6.691, de 27 de outubro de 

2022.

GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  OSÓRIO, 

em___de__________de 2022.

Prefeito
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Projeto de Lei que ora submetemos à apreciação do Legislativo 

Municipal tem a finalidade de estabelecer as gratificações de funções especiais, 

em número de 03 (três), aos membros de controle lotados junto à Controladoria-

Geral do Município, em observância às diretrizes da Lei Municipal n.º 6.691, de 27 

de outubro de 2022.

A Lei Municipal n.º 6.691, de 27 de outubro de 2022, que “Dispõe 

sobre a Controladoria-Geral do Município e dá outras providências”, estabelece 

em seu artigo 10 que lei específica regulamentará sobre a Função Gratificada 

devida ao Controlador-Geral  e sobre a Gratificação Especial  aos Membros de 

Controle da CGM.

Além disso, em seu artigo 5º, a Lei Municipal n.º 5.871, de 24 de 

fevereiro de 2017 determina que seus efeitos terão força normativa quando da 

criação de futuras gratificações de funções especiais pela Administração Pública 

Municipal. 

Pelos motivos acima expostos, para cumprimento da exigência legal 

acima referida, aguardamos a aprovação do presente Projeto de Lei, em regime de 

urgência.

GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  OSÓRIO,  em  1º  de 

novembro de 2022.

Roger Caputi Araujo,

Prefeito Municipal.


