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PROJETO DE LEI N° O6 /2022 

Dispoe Sobre a Incorporação de 
Permanentes Remuneratórias de Servidores Efetivos 
do Plano de Cargos e Salários dos Servidores 

Públicos Municipais da Administração Centralizada 

do Município de Concórdia do Pard, no ambito do 

Poder Executivo e dá outras providências. 

Vantagens 
Camara Mun. de Concórdia do Pars 

APROVADO 
Em OJ06/_22. 

Presidefte 

O Prefeito Municipal de CONCÓRDIA D0 PAR�, no uso de suas atribuiçöes legais, faz 

saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e determino que se publique a seguinte Lei: 

Art. 1°. As vantagens remuneratórias percebidas há cinco anos ou mais pelos servidores 

efetivos, vinculados à Lei n° 242/2005 passam a integrar o vencimento básico da carreira do 

servidor a partir do mês subsequente a sua publicação. 

Art. 2. As vantagens a serem incorporadas ao salário básico do servidor, de que trata o 

artigo 1° da presente Lei são: 

1-gratificação de exercício de função; 

11-gratificação por dedicação exclusiva. 

Il-ajuda de custo; 

III - horas extraordinárias; 

Parágrafo Único: vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou 

vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo 

efetivo, bem como à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito 

de remuneração ao servidor municipal. 

Art. 3. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário a esta Lei. 

Concórdia do Pará, em 18 de março de 2022. 
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Camara Mun. de Concórdia do Park 

APROVADQ 

Em 
SENHOR VEREADOR PRESIDENTE 
SENHORES VEREADORES, Presigente 

Ao cumprimentá-los e em cumprimento à legislação aplicada ao cas0, este Gestor 

encaminha o presente Projeto de Lei, que faz incorporação de vantagens remuneratórias aos 

servidores efetivos, vinculados ao plano de cargos e salários (Lei n° 242/2005) das Secretarias e do 

Gabinete do Prefeito. que compõem a administração direta centralizada deste Município. 

A pretensa modificação deve-se primeiramente em cumprir com os principios 

fundamentais da administração pública, em especial ao Princípio da Legalidade, esculpidos no art. 37 

da CRFB, bem como na Lei Orgânica de nosso Município e nas Leis Infraconstitucionais vigentes. 

A incorporação das vantagens, vem atender reivindicação dos servidores efetivos 

representados ou não por entidade representativa sindical. 

A necessidade premente da realização da incorporação, deve-se ao fato da inclusão de 

diversas vantagens concedidas no contracheque dos servidores ao longo do tempo. Ocorre que essas 

vantagens, como verbas meramente indenizatórias, não servem de base de cálculos para efeito de 

beneficios previdenciários, principalmente da aposentadoria do servidor público, quer seja por 

invalidez, por idade ou por tempo de contribuição assegura pela Lei Federal n° 8.213/91. 

Este fato, vem ocasionando perdas consideráveis àqueles que estão requerendo ser 

assistidos pelo Regime Geral de Previdência Social, bem como aos que ainda irão completar o tempo 

de serviço ou idade necessária para requerer a aposentadoria. 

A legalidade da incorporação proposta, é reconhecida pela Jurisprudência pátria, assim 

como pela doutrina majoritária brasileira. A titulo de fartas decisões jurisprudenciais, dentre tantas 

podemos citar os julgados do E. STF: 

EMENTA: Recurso extraordinário. Previdenciário. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Carreira 

da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST). Natureza Pro Labore Faciendo. Direito à Integralidade. 

Incorporação aos proventos de aposentadoria conforme as normas de regência de cada uma delas. Diretriz 

jurisprudencial aplichvel a todas as gratificaçdes federais de desempenho de perfil normativo similar. Existência 

de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 

(STF- RE: 1225330 RS, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgament0: 19/03/2020, Tribunal Pleno, 

Data de Publicação: 28/04/2020) 
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n 

Tema: 983-Gratificaçðes federais de desempenho: 

(termo final do pagamento equiparado entre ativos e inativos e 

(1) redução do valor pago aos aposentados e pensionistas e principio da irredutibilidade de vencimentos. 
Tese: I - 0 termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenlho entre servidores ativos e 

inativos é o da data da homologução do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; 
lI- A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga 

aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao principio da irredutibilidade de vencimentos. 

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVo. RECURSO EXTRAORDINÁRIo cOM AGRAVO. 

GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO 

ENTRE ATIvos E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E 

PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Revelam especial relevancia, na forma do art. 

102, 3, da Constituição, duas questðes concernentes às chamadas gratificaçøes federais de desempenho: () 

qual o exato momento em que as gratificaçðes deixam de ter feição genérica e assumem o cardter pro labore 

jnciendo, egitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (I1) a redução do valor pago 

aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressio, total ou parcial, da graificaçdo, ofende, ou não, o 

principio dn irredutibilidade de vencimentos. 2. Reafirma-se a jurisprudencia dominante desta Corte nos termos 

da seguinte tese de repercussão geral: () O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de 

desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliaçðes, após a 

conchusão do primeiro ciclo; (1) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da 

gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao principio da 

irredutibilidude de vencimentos. 3. Essas diretrizes aplicam-se a todus as gratificações federais de desempenho 

que exibem perfil normativo semelhante ao da Grarificução de Desempenho da Carreira da Previdência, da 

Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A titulo meramente exemplificativo, citam-se: 

Gratificagão de Desempenho de Atividade do Seguro Social- GDASS; Gratificaçao de Desempenho de Atividade 

de Apoio Técnico-Administrativo à Pollcia Rodovidria Federal - GDATPRF; Gratificação de Desempenho de 

Atividade Médico-Pericial GDAMP; Gratificagão de Desempenho de Atividade de Perícia Médica 

Previdencitria - GDAPMP; Graicasdo de Desempenho de Atividade Técmica de Fiscalização Agropecuria-
GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratifieação de Desempenho do Plano 

Geral de Cargos do Poder Executivo- GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária -

GDAP Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificaçio de 

Desempenho de Atividade Fazendária GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do 

art. 1.035 do CPC. Jurisprudència do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A 

do Regimento Interno. 

No mesmo sentido à Doutrina Majoritária, vejamos A lição de Hely Lopes Meirelles, 

Martins Junior e Wallace Paiva: 

.. "a advertência denotando a existëncia de 'vantagens irretiráveis' (que assumem especial relevância para o 

debate sobre a irredutibilidade e o teto) adguiridas pelo desempenho efetivo da função (pro labore facto) ou pelo transcurso do 

tempo (ex facto temporis) em cujo núcleo se excluem as dependentes de trabalho a ser feito (pro labore faciendo), de um serviço a 

ser prestado em determinadas condições (ex facto officci) ou de sua anormalidade (propter laborem) ou em razão das condigões 

individuais do servidor (propter personam)" (MARTINS-JUNIOR, Wallace Paiva. Remuneração dos agentes públicos, São Paulo: 
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Saraiva, 2009, pp. 86-8?7, n. 10). 

Portanto é perfeitamente legal a incorporação proposta, tendo em vista que as vantagens 

em epigrafe, atendem o instituto jurídico da instabilidade financeira da incorporação, por se tratar de 

vantagens pagas há mais de cinco anos, devidamente protegidas pelo art. 5°, XXXVI da CF. e art. 6° da 

LINDB. 

Por fim, as incorporações ao salário básico dos servidores, após as mudanças 

introduzidas pelo presente Projeto de Lei, não trarão reflexo de aumento com despesa de pessoal. Mas 

tão somente em decorrência de reajuste salarial quando houver, ou através de reflexo de adicional por 

tempo de serviço, à medida que completar os intersticios previstos em lei própria. 

Portanto Excelências, dada a importância da propositura, contamos, mais uma vez, 

com a atenção prestimosa dos Senhores Edis, para a discussão e aprovação a contento do Projeto de 

Lei em questão. 

Cordialmente, 
Concórdia do Pará (PA), 18 de março de 2022. 
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