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REDAÇÃO ORIGINAL DO PROJETO 
 
 

PROJETO DE LEI Nº   65/2015 

 
 

“Concede abono salarial mensal aos Servidores Públicos 
Municipais Ativos e Inativos e dá outras providências”. 

 
 
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder abono salarial mensal no 

valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) aos Servidores Ativos, Inativos e 
Conselheiros Tutelares. 

 
Parágrafo único: Exetuam-se do disposto no art. 1º o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários 

Municipais, Procurador-Geral, Membros do Magistério, Servidores lotados e efetivos na Secretaria 
de Educação e Médicos. 

 
Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder abono salarial mensal no 

valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) aos Médicos e Odontólogos, pertencentes ao Quadro IX, 
Padrão 6, dos serviços técnicos científicos, do quadro geral da Prefeitura Municipal de Viamão. 

 
Art. 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder abono salarial mensal no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) aos servidores lotados e efetivos na Secretaria Municipal de 
Educação, exceto aos membros do magistério. 

 
Art. 4º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar para 

atender as despesas decorrentes desta Lei. 
 
Art. 5º. O abono salarial mensal concedido por esta lei integrará o cálculo da gratificação 

natalina e das férias, observada a média mensal do ano. 
 
Art. 6º. Revogam-se integralmente as Leis Municipais nºs 2.869/00, 3.174/03, 3.617/08, 

3.947/11, 4.065/2013, 4.080/2013, 4.079/2013 e 4.240/14. 
 
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de maio de 2015 e terá vigência até 30 de 

abril de 2016 ou até a implantação da reforma administrativa.   
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JUSTIFICATIVA: 

 
 A concessão de abono salarial, neste momento, representa solução administrativa de 
valorização do servidor municipal. Constitui possibilidade jurídica da qual lançamos mão até que se 
finde a reforma administrativa. 
 
 A valorização dos servidores públicos municipais é um dos pilares das políticas públicas de 
desenvolvimento da nossa cidade e de melhoria dos serviços disponibilizados à população.   
 
 Sabemos dos anseios dos servidores municipais. Inobstante, temos a responsabilidade 
política e administrativa de apresentar as limitações financeiras e orçamentárias do Município, a 
fim de que não se crie expectativa a qual não possa ser cumprida.  
 
 Nossa perspectiva é encaminhar, a essa Colenda Casa, os projetos de lei da reforma 
administrativa até meados de setembro de 2015. Logo, justifica-se o prazo de vigência até 31 de 
abril de 2016 posto que, a nosso ver, será o prazo limite para aprovação e sanção das referidas 
leis, bem como prazo necessário para implantação em folha. 
 
 Não podemos, da mesma forma, olvidar os avanços que os abonos proporcionaram ao 
Servidor Público Municipal, na medida em que representam, em média, um aumento real de 
aproximadamente 45% sobre os rendimentos do funcionalismo. Portanto, considerando o índice 
médio de inflação no período de 18%, os ganhos financeiros concedidos pelo Poder Executivo 
representam ganho real, acima da inflação, de aproximadamente 30%. 
 
 Com estas ponderações, rogamos a aprovação do presente projeto de Lei. 
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