
Projeto de Lei Complementar nº 544 /2019
Deputado(a) Sérgio Turra + 15 Dep(s)

Altera a Lei Complementar nº 10.933, de 15 de janeiro de 
1997, que cria e extingue cargos no Quadro de Pessoal Efetivo 
da Secretaria da Fazenda, reorganiza o plano de pagamento de 
seus servidores e dá outras providências.

Art. 1º -  Na Lei Complementar nº 10.933, de 15 de janeiro de 1997, o art. 7º passa a ter nova 
redação, ficando como segue:

“Art. 7º - A Gratificação de Produtividade Fazendária será atribuída aos servidores em atividade, 
titulares dos cargos de nível superior do Quadro de Pessoal Efetivo da Secretaria da Fazenda, inclusive aos 
cargos ora colocados em extinção, que, no desempenho de suas atribuições, contribuírem para o incremento 
da eficiência e da eficácia das atividades inerentes à Secretaria da Fazenda.

Art. 2º - No art. 8º da Lei Complementar nº 10.933, de 15 de janeiro de 1997, fica revogado os §§ 
3º e 4º e é dada nova redação ao §1º e ao §5º, conforme segue:

“Art. 8º.....
......
§ 1º - A Gratificação de Produtividade Fazendária, nas modalidades referidas nos incisos I e II deste 

artigo, se estende, nas mesmas condições, aos servidores em atividade, titulares dos cargos de Técnico do 
Tesouro do Estado, calculada cumulativamente com a gratificação referida no artigo 8º da Lei nº 8.533, de 
21 de janeiro de 1988.

......
§ 3º  - Revogado
§4º  - Revogado
§5º - Os servidores fazendários colocados à disposição não perceberão a Gratificação de 

Produtividade Fazendária, em nenhuma de suas modalidades.”

Art. 3º - Fica dada nova redação ao “caput” e ao §4º do art. 9-A da Lei Complementar nº 10.933, 
de 15 de janeiro de 1997, que passa a ser a seguinte

“Art. 9º-A - Em substituição ao Prêmio Desempenho previsto no artigo anterior, fica criado o 
Prêmio de Produtividade e Eficiência - PPE - que será atribuído, mensalmente, aos servidores em atividade, 
integrantes das carreiras previstas no artigo 1º e 10.

.......
§ 4º - O valor unitário do ponto, para a quantificação do prêmio previsto no "caput", é calculado 

sobre a efetiva arrecadação de impostos de competência do Estado, ocorrido nos últimos 12 (doze) meses, 
contados até o segundo mês imediatamente anterior ao do pagamento, excetuando-se aqueles decorrentes de 
elevação de alíquotas tributárias, pela aplicação dos seguintes percentuais: 

I - para os cargos de Agente Fiscal do Tesouro do Estado - AFTE: 
1 - a contar de 1º de março de 2005, no percentual de 0,00000000278%, 
2 - a contar de 1º de setembro de 2005, no percentual de 0,00000000555%; 
II - para os cargos de Técnico do Tesouro do Estado - TTE:  
1 - a contar de 1º de março de 2005, no percentual de 0,00000000125%,  
2 - a contar de 1º de setembro de 2005, no percentual de 0,00000000251%. ”

Art. 4º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões,
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Deputado(a) Sérgio Turra 

Deputado(a) Airton Lima Deputado(a) Giuseppe Riesgo

Deputado(a) Any Ortiz Deputado(a) Issur Koch

Deputado(a) Dalciso Oliveira Deputado(a) Paparico Bacchi

Deputado(a) Dirceu Franciscon Deputado(a) Rodrigo Lorenzoni

Deputado(a) Edson Brum Deputado(a) Tenente Coronel Zucco

Deputado(a) Elton Weber Deputado(a) Vilmar Lourenço

Deputado(a) Fábio Ostermann Deputado(a) Zilá Breitenbach

Deputado(a) Gaúcho da Geral
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