
 

 

 

 

MENSAGEM Nº 07/2022               CHARRUA/RS, 12 DE JANEIRO DE 2022 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores e Vereadoras: 

 

Ao cumprimentá-los cordialmente, dirijo-me aos Senhores para encaminhar o Projeto 

de Lei nº 07/2022, que pretende autorização Legislativa para instituir gratificação mensal especial 

aos servidores do Poder Executivo que executam serviços de natureza administrativa de 

responsabilidade do Poder Legislativo, nos cargos de Agente Administrativo do Departamento de 

Recursos Humanos, Contador e Tesoureiro. 

Como é de conhecimento dos Nobres Vereadores, apesar de serem poderes 

independentes constitucionalmente, o Poder Legislativo se utiliza da estrutura administrativa do 

Poder Executivo, especialmente nas funções de contador, tesoureiro e departamento de recursos 

humanos. 

Relacionados cargos desempenham em especifico várias atribuições prestadas 

diretamente ao Poder Legislativo, onde o Contador executa tarefas relacionadas à contabilidade do 

legislativo municipal, bem como a confecção de balanços e balancetes, controle de contas 

patrimoniais e execução da receita e despesa. O Tesoureiro efetua pagamentos de despesas 

empenhadas no orçamento do legislativo municipal, movimenta e controla as contas bancárias do 

referido órgão. Já o Agente Administrativo do Departamento de Recursos Humanos confecciona e 

confere a folha de pagamento do legislativo municipal, bem como dos encargos sociais relativos; 

prestando as devidas informações legais. 

Mesmo a Câmara de Vereadores sendo uma entidade à parte, com execução 

orçamentária e de contabilidade própria, sobretudo após receber um tratamento diferenciado na 

contabilidade, em virtude de normatização do Tribunal de Contas, que determinou a confecção de 

CNPJ próprio, conforme Ofício Circular DCF Nº 50/2017 do Tribunal de Contas do Estado e IN nº 

1634/2016 da Receita Federal do Brasil, onde as obrigações legais existentes exigiriam estruturação 

própria, resta evidente o elevado custo de regulamentar, por ora, um novo quadro de servidores 

específico do Poder Legislativo. 



 

 

 

Nesse sentido, vários municípios do Estado e da região já criaram leis semelhantes, e 

há um movimento nesta linha nos demais em que a Câmara não possua quadro próprio para estas 

atividades administrativas, essenciais ao desempenho da função pública; uma vez que existe 

compatibilidade entre as atribuições dos cargos e as tarefas que são desempenhadas pelos servidores 

do executivo. 

Ademais, o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul – CRC RS, 

enviou oficio fiscalizatório nº 2021/1105, datado de 14 de outubro de 2021, a fim de solicitar 

esclarecimentos sobre a profissão contábil no órgão legislativo. 

Diante do exposto e da necessidade, o projeto entra nesta Casa em regime de 

urgência, para que se possa instituir as gratificações devidas ainda em janeiro, contemplando o 

calendário do corrente ano com as atribuições exercidas. 

Atenciosamente, 

 

Valdésio Roque Della Betta 

Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AO EXMO. SR. 

VER. VILSEU FONTANA JÚNIOR 

MD. PRES. DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

NESTA: 



 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 07/2022 

 

Institui Gratificação Especial aos servidores do Poder 

Executivo Municipal que desempenham tarefas de 

natureza administrativa de responsabilidade do Poder 

Legislativo Municipal, e dá outras providencias. 

 

 

Art. 1º Fica instituído uma gratificação mensal especial devida aos servidores 

efetivos ou contratados do Poder Executivo que desempenham tarefas administrativas de 

responsabilidade do Poder Legislativo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os respectivos 

vencimentos básicos. 

 

§1º Farão jus a gratificação os servidores que prestam serviços de natureza administrativa de 

responsabilidade do Poder Legislativo, lotados nos cargos de Agente Administrativo do 

Departamento de Recursos Humanos, Contador e Tesoureiro. 

 

Art. 2º A Gratificação de Serviço de que trata o art. 1º tem caráter 

indenizatório e será reajustada na mesma data e no mesmo índice sempre que for concedida a 

revisão geral anual de que trata o art. 37, X da Constituição da República, aos servidores do 

Poder Executivo.  

 

Art. 3º O valor efetivamente gasto, a cada mês, pelo Poder Executivo, para o 

pagamento da Gratificação de Serviço de que trata o art. 1º, será ressarcido pelo poder 

Legislativo, no mês subsequente, mediante desconto do valor a ser repassado, nos termos 

constitucionais, e legislação em vigor.  

 

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas por dotações 

orçamentárias específicas, e passará a vigorar a partir do exercício de 2022. 

 

  Art. 5º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, porém, seus 

efeitos, a partir 1º de janeiro de 2022. 

 

 

 

Gabinete do Prefeito – Charrua/RS, 12 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Valdésio Roque Della Betta 

Prefeito 

 

 

 


