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PROC. N' 0044/19
PLE N' 002/19

EMENDA N' 05

Altera o capuz do art. 122, inclui o art. 37-A, o $$ 3' e 4' ao art.
122, o art. 122-A, o art. ]29-A e o parágrafo único ao art. 131,
revoga os ans. 79, 124, 125, 126, 127, 127-A, 129, 130 e 133 todos

da Lei Complementar n' 133, de 31 de dezembro de 1985, que
estabelece o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Porto Alegre; inclui o art. 39-A e revoga o art. 39 da Lei Com-
plementar n' 478, de 26 de setembro de 2002; revoga os $1' e 2'
do art. 43, os $$1' e 2' do art. 43-A, o art. 43-B e o art. 43-C, da
Lei n' 6.309, de 28 de dezembro de 1988; os $$ 1' e 2' do art. 44,
o art. 44-A e o art. 44-B da Lei n' 6.203, de 3 de outubro de 1988;
os $$ 1' e 2' do art. 32, o art. 32-A, o art. 32-B da Lei n' 8.986, de
02 de outubro de 2002; os $$ 1' 2' do art. 45, o art. 45-A, o art.
45-B da Lei n' 6.310, de 28 de dezembro de 1988; os $$ 1' e 2' do
art. 43-A, o art. 43-B da Lei n' 6.253, de ll de novembro de
1988; e os $$ 1' e 2' do art. 32, o art. 32-A, art. 32-B da Lei n'
6151,de 13 dejulho de 1988.

Art. I' - Altera o $ 3', do art. 4' do PLE 0044/19, que dispõe sobre as gratificações adicionais
por tempo de serviço:

"$3' As vantagens somente serão devidas quando o servidor completar 15 ou 25 anos de serviço,
as quais serão imediatamente somadas ao seu vencimento." (NR)

Art. 2' - Inclui-se, aonde couber, o presente dispositivo

"Fica assegurada aos servidores ativos, com mais de 15 anos de exercício, a concessão da vanta.
gem de 1 % ao ano e limitada ao máximo de 10%, até completar 24 anos."

JUSTIFICATIVA

Esta emenda visa garantir ao servidor a imediata percepção das chamadas gratificações adicio-
nais por tempo de serviço, a partir do momento de sua implementação, que serão somadas ao seu
vencimento e não só no advento da aposentadoria. No que compete ao Art. 2', este visa estabele-
cer uma regra clara e transparente de transição para os servidores ativos.
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