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LEI COMPLEMENTAR Nº 405, DE 27 DE MARÇO DE 2012.

Institui gratificação para os empregados no 
serviço público municipal e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei 

Complementar.

Art. 1° Aos empregados que prestam serviços ao Município, vinculados ao regime 
celetista, não estabilizados pelo art. 19 do Ato das Disposições Transitórias da 
Constituição Federal, é concedida a gratificação de 5% (cinco por cento) denominada 
triênio, calculada sobre o salário-base, a cada 3 (três) anos de prestação de serviço 
público municipal.

§ 1º Excluem-se da base de cálculo os triênios anteriormente concedidos.

§ 2º A cada 3 (três) anos de serviço público corresponderá 1 (um) triênio, cuja 
concessão será automática.

Art. 2º Para fins de concessão da gratificação de que trata esta Lei Complementar, 
será computado o tempo de serviço transcorrido a partir da data de início do contrato 
atualmente em vigor.

Parágrafo único. Não será considerado o tempo de serviço referente a contratos 
efetuados anteriormente com o Município, exceto quando se tratar de situação de 
continuidade do mesmo.

Art. 3º Para o efeito de concessão da gratificação ora instituída, não será 
considerada a interrupção de atividade dos seguintes afastamentos:

I – férias;

II – casamento;

III – luto;

IV - convocação para o serviço militar obrigatório;

V - júri e outros serviços obrigatórios por lei;

VI - missão ou estudo em qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro, 
quando autorizado pela autoridade competente, sem prejuízo da remuneração;

VII – licença:
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a) à gestante, à adotante e à paternidade;

b) para tratamento de saúde, inclusive por acidente em serviço, agressão não 
provocada ou moléstia profissional;

c) nos demais casos previstos em lei.

Art. 4º A concessão da gratificação será protelada em razão de:

I - 10 (dez) dias, por falta não justificada;

II - 30 (trinta) dias, por cada dia de suspensão ou multa; e

III - 1 (um) ano, quando a penalidade for por prazo superior a 5 (cinco) dias. 

Art. 5º A gratificação instituída por esta Lei Complementar não servirá de base 
para o cálculo de outras gratificações e adicionais previstos em lei.

Art. 6º As despesas decorrentes da presente Lei Complementar correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Caxias do Sul, 27 de março de 2012; 137º da Colonização e 122º da Emancipação 
Política.

José Ivo Sartori,
PREFEITO MUNICIPAL.
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