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REGIME ESPECIAL DE 

TRABALHO 

RDE/RTI/RST/RCT 

Não ocorrerão mais às majorações no percentual do regime 

de acordo com o tempo de serviço de cada servidor. 

 

O servidor continua percebendo o percentual de 50% e 100% 

(conforme a convocação do regime de trabalho) incidente sobre 
o vencimento básico, porém os valores relativos aos aumentos 

percentuais percebidos em decorrência do tempo de serviço 

serão transformados em parcela individual (PI). 

 

A (PI) ficará congelada sendo reajustada apenas de acordo 

com percentuais das revisões gerais anuais do vencimento 

básico (reposição da inflação). 

 

A (PI) é calculada com base nos valores relativos aos aumentos 

percentuais incidentes sobre o regime até a data de vigência da 

lei. (17/07/19). 

 
Será admitido o recálculo da (PI) no caso de revisão das 

vantagens temporais em decorrência da averbação de tempo de 

serviço realizado até dia 16/06/19. 

 

Não serão consideradas para fins de cálculo da (PI) as 

convocações para regime posteriores a 16/07/19. 

Em decorrência da vigência da LC 851 ser 17/06/19 os 

acréscimo pecuniários ao regime de trabalho oriundos do 

tempo de serviço são computados somente até 16/06/2019. 

 

A conversão em PI das diferenças percentuais do regime de 

trabalho ocorre na data da entrada em vigor da LC851, ou 

seja, em 17/06/19, mas é implementada 30 dias após, em 

17/07/19. 

 

A LC 851 não permite transferir a PI de um cargo ocupado 

anteriormente a sua edição para novo cargo ocupado após, em 

decorrência das alterações de regras para sua concessão. O 

novo vínculo fica sujeito a lei vigente a época de seu início, ou 

seja, a LC851 (decisão do STF neste sentido).  
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AVANÇOS 

 

A cada 5 anos de serviço público no Município de Porto 

Alegre o servidor perceberá 3% sobre o vencimento básico. 

 

Regra de transição: O servidor que na publicação da lei, 

contasse com pelo menos 50% do tempo necessário para 

completar os 3 anos tem direito a perceber o percentual de 5% 

sobre o vencimento básico(quando fechar o triênio). É 

permitido o cômputo de 12 meses de tempo estranho ao 

Município para inteirar o período. 

 
A partir da vigência da lei não será mais possível a contagem 

de tempo de serviço fora do Município de Porto Alegre para 

cômputo da vantagem. 

 

Todos os avanços já percebidos, até a vigência da lei, são 

assegurados. 

 

 

Para implementação do avanço é permitida a contagem de 

tempo de serviço apenas no Município de Porto Alegre. 

 

Para inclusão na regra de transição prevista na LC851 é 

necessário que na data de publicação possua no mínimo 50% 

do tempo exigido para inteirar o triênio, ou seja, 1 ano e meio. 

Podendo contar neste período 12 meses de tempo averbado.   

 

A partir da LC 851 não é mais permitido transferir os avanços 

de um cargo ocupado anteriormente a lei para novo cargo 

ocupado após a lei, no Município em decorrência das alterações 
de regras para sua concessão. O novo vínculo fica sujeito a lei 

vigente a época de seu início. (decisão do STF neste sentido)  

 

No caso do servidor (a) assumir novo cargo no Município após 

vigência da LC851 o tempo anteriormente prestado será 

computado para a concessão de avanços no novo cargo, porém 

de acordo com as novas regras. 

 

 

 

 

 
 

GRATIFICAÇÃO DE TEMPO 

DE SERVIÇO 15% E 25% 

 

Ficam extintas, a partir da vigência da lei as gratificações de 

15% e 25% sobre o vencimento básico. 

 

Os adicionais já percebidos, até a data da publicação da lei 
ficam assegurados. 

 

São computados até a data da publicação da lei os períodos, na 

proporção de 1% ao ano. O percentual apurado será pago ao 

servidor na proporção de 1% a 14% ao completar 15 anos de 

serviço e, na proporção de 16% a 24% ao completar 25 anos 

serviço. As vantagens somente serão pagas ao completar 15 ou 

25 anos. 

 

 

 

 

É possível a averbação de tempo de serviço exercido 

anteriormente a vigência da lei, 17/06/19, para cálculo do 

percentual da gratificação de tempo de serviço. Assim, caso o 

servidor averbe após a publicação da LC851 tempo de serviço 
exercido antes da lei este poderá ser computado para cálculo do 

percentual. 

 

A partir da LC 851 não é mais permitido transferir as 

gratificação de tempo de serviço de um cargo ocupado 

anteriormente a lei para novo cargo ocupado após a lei, no 

Município, em decorrência das alterações de regras para sua 

concessão. O novo vínculo fica sujeito a lei vigente a época de 

seu início. (decisão do STF neste sentido)  
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GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 

(FG) 

 

 
 
A partir da publicação da lei a gratificação de função não incorpora 

mais e passa a ser paga a parcela remuneratória (PR) 

 
A (PR) será paga quando o servidor exercer por no mínimo 10 anos 
consecutivos ou intercalados FG e, após completar todos os 

requisitos da aposentadoria voluntária. 

 
O pagamento da (PR) será a razão de 4% ao ano de exercício da 
função até o limite de 100%. 
 
A (PR) tem como base de cálculo a função gratificada estabelecida 
para o regime normal de trabalho. 
 
A (PR) será calculada sobre a FG de maior valor desde que exercida 

por 2 anos ou a imediatamente inferior quando percebida por no 
mínimo 1 ano. 
 
A (PR) poderá ser revista desde que haja o desempenho de FG de valor 
superior por no mínimo 2 anos 
 
O servidor que possui a gratificação de função incorporada até a 
publicação da lei permanece recebendo o valor correspondente. 
  

A (PR) somente será reajustada quando das revisões gerais anuais dos 
vencimentos, ou seja, não há incidência de outras vantagens sobre ela. 
 
O servidor que recebe o valor da (PR) ou FG, e que permanece 
desempenhando a função receberá a diferença se esta for de maior 
valor ou se de igual ou menor valor, 20% sobre o valor da FG a qual 
foi designado. 
 

Os servidores que implementaram os requisitos da Lei Complementar 

478, ou seja, 5 anos de percepção da FG e exercício da função nos 

últimos 12 meses antes da aposentadoria, até 16/06/19, tem 

garantida a incorporação da FG aos proventos. 

 

 

 

A partir da LC 851 não é mais permitido transferir a função 

gratificada incorporada em um cargo ocupado anteriormente a 

lei para novo cargo ocupado após a lei, no Município em 

decorrência das alterações de regras e criação da (PR). O novo 

vínculo fica sujeito a lei vigente a época de seu início.  (decisão 

do STF neste sentido) 

 

A (PR) será paga quando o(a) servidor(a) completar os 

requisitos para primeira possibilidade de aposentadoria 
voluntária ainda que não venha a se aposentar por determinada 

regra. 

 

A função gratificada incorporada poderá ser revista desde que 

transformada em (PR) e para tanto devem ser preenchidos todos 

os requisitos para sua percepção (10 anos + 4% a cada anos + 

requisitos para aposentadoria). 

 

Impossível a percepção de FG e PR ao mesmo tempo. 

 

O (a) servidor(a) com FG incorporada ou que receba (PR) e 

permaneça em exercício de função gratificada receberá a 
diferença do valor da função ou o percentual de 20%, calculado 

sobre a função exercida, ou seja, sobre o valor corresponde a 

função do regime de trabalho exercido. 

 

A partir da EC103 de 12/11/19(reforma da previdência) que 

veda a incorporação de vantagens vinculadas ao exercício de 

FG ou cargo em comissão fica REVOGADA a (PR). 

 

As incorporações da PR e FG ocorridas antes da EC103/19 

estão asseguradas. 
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GDG 

 

GDG – Gratificação pelo Desempenho de Gestão (FGincorp. + 

Regime / FGincorp. + ATS / FGincorp. + Regime + ATS) 

 

A GDG é calculada de acordo com o adicional de tempo de 

serviço. Tendo a LC851 impedindo a concessão e a majoração 

deste adicional bem como vedado a sua incidência para fins de 

aumento de quaisquer formas de remuneração, ficou proibida, 

a partir de 17/06/19 a revisão da GDG.(art.6º §4º) 

 

A GDG concedida até a publicação da lei permanece sendo 
paga, porém no mesmo valor. 

 

Após a LC851 não há mais concessão de GDG, uma vez que 

não há mais possibilidade de incorporação de FG. 

 

  
PROCURADORES MUNICIPAIS 

Os efeitos da LC851/19 não atingem os procuradores 

municipais uma vez que estes possuem regime jurídico próprio 

instituído através da Lei Orgânica da Procuradoria Geral do 

Município. 

  
 
 
 

REVISÃO DE VANTAGENS 

O parecer determina que as conclusões nele expostas  não 

alteram situações que eventualmente hajam sido tratadas e 

maneira diversa, por força de interpretação que até então havia 

sido conferida pela administração à LC851/19, OCORRE QUE 

O GESTOR APLICA TAL ENTENDIMENTO APENAS 
QUANTO OS VALORES PAGOS antes do parecer 

REVISANDO E ANULANDO TODAS AS CONCESSÕES 

OCORRIDAS APÓS A LC851/19 E QUE NÃO ESTEJAM 

DE ACORDO COMO PARECER. 

 


