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PROJETO DE LEI Nº 120/2019. 

 

CRIA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO 

DE SERVIDORES DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO 

MUNICÍPIO DE SEBERI/RS E A RESPECTIVA GRATIFICAÇÃO DE 

FUNÇÃO PELO EXERCÍCIO DESSAS FUNÇÕES, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação em vigor; 

 

FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório de Servidores dos Poderes 

Executivo e Legislativo do Município de Seberi/RS, com estrutura administrativa composta por 

uma comissão de 03 (três) membros titulares com seus respectivos suplentes. 

§ 1º. Os membros (titulares e suplentes) serão escolhidos entre servidores efetivos do 

quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal, e estáveis. 

§ 2º. A designação dos membros (titulares e suplentes) da Comissão de Avaliação de 

Estágio Probatório será realizada através de portaria própria, expedida pelo Chefe do Poder 

Executivo Municipal. 

§ 3º. A portaria também designará qual dos membros titulares será o Presidente da 

Comissão. 
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Art. 2º. Fica criada gratificação de função pelo exercício das funções de avaliação de 

estágio probatório no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais para o Presidente e de R$ 

400,00 (quatrocentos reais) mensais para os demais membros titulares. 

 

§ 1º. A Gratificação de Função de que trata o presente artigo: 

a) Não se incorporará aos vencimentos, em hipótese alguma; 

b) Não servirá de base para cálculo de contribuição previdenciária; 

c) Não será considerada para cálculo de quaisquer outras vantagens ou acréscimos 

pecuniários; 

d) Será incluída no cálculo de remuneração de férias regulamentares e da gratificação 

natalina (13º salário); 

e) Será reajustada nas mesmas datas e nos mesmos índices em que ocorrer reajuste 

na remuneração dos servidores públicos municipais; 

f) Será paga na folha mensal de pagamento, juntamente com as demais verbas 

mensais do servidor. 

 

§ 2º. Caso o servidor não esteja mais percebendo a referida gratificação no momento 

do gozo de férias ou no momento da percepção da gratificação natalina, esta será computada 

proporcionalmente, na razão de um doze avos de seu valor vigente, por mês de exercício que o 

servidor percebeu a vantagem, observando o período aquisitivo, no caso de férias regulamentares 

e o ano, no caso de gratificação natalina (13º salário). 

 

Art. 3º. A gratificação de função será paga, mensalmente, aos membros titulares da 

referida comissão, sendo que, aos suplentes, a gratificação de função somente será paga nos 

meses em que o suplente substituir o titular. 
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Art. 4º. Os membros da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório desempenharão 

suas atribuições concomitantemente com a de seus cargos e funções, cujas reuniões ocorrerão 

preferencialmente fora do horário normal de expediente. 

 

Art. 5º. Para a comprovação dos trabalhos realizados, a comissão designada deverá 

apresentar para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, mensalmente, relatório 

das atividades realizadas. 

 

Art. 6º. Esta Lei poderá ser regulamentada por decreto, no que couber. 

 

Art. 7º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão atendidas por dotações 

orçamentárias, próprias do orçamento vigente, conforme segue: 

Órgão 09 - Secretaria Municipal da Administração e Planejamento 

Unidade 01 - Manutenção da Secretaria Municipal da Administração e Planejamento 

Projeto/Atividade/Operações Especiais: 2038 - Manutenção da Secretaria Municipal da 

Administração e Planejamento 

Elemento -3190.11.00.00.00.00.0001 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil. 

 

Art. 8. Fica revogada a Lei Municipal nº 4.571, de 19 de setembro de 2019. 

 

Art. 9. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

SEBERI/RS, 14 DE NOVEMBRO DE 2019. 
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 CLEITON BONADIMAN 

                                                                                    PREFEITO MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 120/2019 

 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores 

Submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de Lei em epígrafe, que 

tem por objetivo dispor sobre os procedimentos para criação da Comissão de avaliação de estágio 

probatório de servidores dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Seberi/RS e a 

respectiva gratificação de função pelo exercício dessas funções, em substituição a Lei Municipal 

nº4.571, de 19 de setembro de 2019, que está sendo revogada. 

A Estrutura da Comissão é necessária para a efetiva avaliação dos servidores em 

estágio probatório. 
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Assim, estando evidenciada a relevância da medida em prol do interesse público, 

convictos de que os Nobres Edis não faltarão com o integral apoio à aprovação que se busca, e na 

certeza de contarmos com a habitual compreensão desse Poder Legislativo para a aprovação deste 

Projeto de Lei, que solicitamos seja incluído no expediente da próxima sessão, para exame e 

votação, na forma e prazo regimental. 

 

CLEITON BONADIMAN 

Prefeito Municipal 


