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PROJETO DE LEI Nº 94 /2019 
 
CONCEDE GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DA 
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO 
DE SERVIDORES DOS PODERES EXECUTIVO E 
LEGISLATIVO DE SEBERI/RS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

CLEITON BONADIMAN, Prefeito Municipal de Seberi, no uso das atribuições legais que 

lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,  

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que sanciona e promulga a 

seguinte Lei: 

Art. 1º Concede aos servidores públicos designados como membros da Comissão de Avaliação 
de Estágio Probatório de servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, gratificação de função 
nos seguintes valores: 
 

I – Ao Presidente, gratificação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); 
 
II – Aos demais membros, gratificação no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais); 

 
Parágrafo único: A designação de que trata o caput somente poderá ser feita sobre 
servidores de carreira, estáveis no serviço público municipal e em efetivo exercício junto 
ao Município de Seberi. 
 

Art. 2º. A gratificação será paga aos membros titulares da referida comissão, sendo que aos 
suplentes os valores somente serão pagos nos meses de substituição. 
 
Art. 3º. 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. 4º. A designação dos titulares e suplentes da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório 
será realizada por portaria própria, expedida pelo Chefe do Poder Executivo. 
 
Art. 5º. Para a comprovação dos trabalhos realizados, a comissão designada deverá apresentar 
mensalmente um relatório das atividades realizadas. 
 
Art. 6º. A gratificação Especial de que trata esta Lei municipal tem caráter remuneratório e será 
incluída no cálculo de remuneração de férias regulamentares e da gratificação natalina, porém, 
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não integra o vencimento do servidor para fins de contribuição previdenciária, nem garante 
qualquer espécie de direito de manutenção ou incorporação, podendo ser cancelada a qualquer 
tempo, por ato do Poder Executivo.  
 

Parágrafo único: Caso o servidor não esteja mais recebendo 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 perceber a vantagem, observando o período aquisitivo, 
no caso de férias regulamentares e o ano, no caso de gratificação natalina. 
 

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. 

 
Parágrafo Único: O município manterá em seus orçamentos vindouros, dotações 
específicas para atender as despesas decorrentes da presente Lei. 
 

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se eventuais disposições em 
contrário. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 
SEBERI/RS, 17 DE SETEMBRO DE 2019. 
 

                                                                         CLEITON BONADIMAN 
                                                                                       PREFEITO MUNICIPAL  
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EXPOSICÃO DE MOTIVOS 

PROJETO DE LEI Nº 94/2019 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores 
Apraz–nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente Vossas senhorias, oportunidade 

em que, encaminhamos a Vossas Excelências, na forma da legislação em vigor, para apreciação 
dessa egrégia Casa Legislativa, o presente Projeto de Lei, que CONCEDE GRATIFICAÇÃO AOS 
MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO DE SERVIDORES DOS 
PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE SEBERI/RS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

É de conhecimento desta Casa Legislativa que o Poder Público Municipal, por força de 
mandamento constitucional, deve avaliar os servidores recém-adentrados no serviço público. 
Esta avaliação, chamada de “estágio probatório”, deve ser realizada por comissão de servidores 
devidamente constituída para tais fins, verbis: 

 

Art. 41, CF. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para 
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.  [...] 
§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial 
de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.    

 

Destarte, o reconhecimento da estabilidade do servidor público deve ser precedida de 
avaliação periódica, realizada por comissão instituída por esta finalidade, composta de servidores 
estáveis do quadro geral. 

Porém, as atividades de avaliação especial de desempenho desenvolvida pelos membros 
desta Comissão de Avaliação de Estágio Probatório não está expressa nas atribuições específicas 
de nenhum servidor do quadro do Executivo e/ou Legislativo Seberiense, nem haveria de estar 
ante a inexistência de cargo específico de avaliação. 

Por estes motivos, e considerando que a atividade de avaliação de servidores em estágio 
probatório demanda trabalho adicional de qualquer servidor designado para tal, trabalho este 
além das atribuições típicas de seu cargo, necessário que o Ente Municipal remunere estas 
atividades desenvolvidas além das atribuições funcionais do servidor, sob pena de 
enriquecimento lícito do Poder Público, o qual se beneficiará de encargos exercidos pelos 
membros da Comissão sem a devida remuneração. 

Assim, optou-se pela criação da gratificação objeto desta proposta legislativa, visto que, 
seguindo as regras gerais de Direito Administrativo, é a espécie remuneratória que mais se ajusta 
ao caso em epígrafe. 

Deste modo, demonstrada a legalidade da proposição em liça, rogamos aos nobres Edis 
que aprovem esta proposta legislativa. 

Atenciosamente, 
CLEITON BONADIMANN 

PREFEITO MUNICIPAL 
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DEMONSTRATIVO DE IMPACTO FINANEIRO 
(De acordo com a LC 101/2000) 

 
Considerando que não há precedente remuneratório acerca da gratificação ora criada, 

segue abaixo tabela indicando a estimativa de impacto financeiro para o ano de 2019, referente 
aos reflexos deste Projeto de Lei, a partir do mês de outubro, considerando que a composição da 
Comissão de Avaliação de Estágio Probatório será composta por um presidente (R$ 500,00/mês) 
e mais dois membros (R$ 400,00/mês cada): 

 

ANO DE 2019 

Gratificação 
Outubro Novembro Dezembro 13º prop. 

1/3 de férias 
prop. 

R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 325,00 R$ 108,33 

TOTAL GERAL: R$ 4.333,33 

 
Importante mencionar que a gratificação em comento não gerará qualquer reflexo 

previdenciário, tanto na cota patronal quanto no passivo atuarial, nem será considerada na base 
de cálculo para fins de contribuição previdenciária. 

 
Para o ano de 2020, esta é a projeção: 
 

ANO DE 2020 (em R$) 
Grat. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13º 1/3 Férias 

1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 433,33 

TOTAL GERAL: R$ 17.333,33 

 
Para o ano de 2021, considerando que os valores são fixos, esta é a projeção: 
 

ANO DE 2021 (em R$) 
Grat. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13º 1/3 Férias 

1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 433,33 

TOTAL GERAL: R$ 17.333,33 

 
Sabemos que cabe ao Poder Executivo o exame da Lei quanto à sua compatibilização e 

adequação com as leis orçamentárias relativas ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e 
à lei orçamentária anual; bem assim, a análise da proposição à luz da Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF, na medida em que os gastos que advirão da implementação desta Lei, enquadrar-
se-ão na condição de despesa obrigatória, de caráter continuado, sujeita, portanto, à observância 
do disposto no artigo 17, §§ 1º e 2º, da referida LRF. 

Pelo que dispõe o mencionado § 1º do art. 17, da Lei Complementar nº 101/2000, o ato 
que criar ou aumentar despesa de caráter continuado deverá ser instruído com estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois subsequentes, 
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e demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio, o que está delineado no próprio projeto 
de lei. 

Por sua vez, o § 2º do mesmo dispositivo determina que tal ato deve ser acompanhado 
de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados 
fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, devendo seus efeitos financeiros, nos 
períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução 
permanente de despesa.  

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício financeiro de 2019 contempla o 
demonstrativo da margem de expansão das despesas de caráter continuado, e nos dá conta de 
que há margem líquida de expansão suficiente para absorver o impacto orçamentário-financeiro 
decorrente da assunção desta nova despesa.  

Há também possibilidade de assumir a referida despesa em conformidade com o 
disposto, na Lei Orçamentária para 2019.  

Assim sendo, podemos afirmar que a Lei se mostra compatível e adequada com a Lei 
Complementar nº 101/2000, e com as Leis de Diretrizes Orçamentárias - LDO e de Orçamento – 
LOA, ambas para o exercício de 2019, e é incapaz de prejudicar as metas e os resultados fiscais 
estimados pelo Município de Seberi-RS.  

E, notadamente, não prejudicará as metas de resultados fiscais previstos na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO, já que perfeitamente capaz o percentual destinado à cobertura 
das despesas com dito encargo, despesa esta que se compensa com a própria boa atuação dos 
servidores, ofertando um serviço de qualidade e de excelência. 

Já os recursos para o custeio das despesas oriunda deste projeto de lei, em atendimento 
à exigência do art. 17, § 1º, segunda parte, da LC 101/2015, são oriundos de rubrica orçamentária 
própria para pagamento e custeio de despesas com pessoal. 

Destaca-se, novamente, que a despesa ora criada não afetará as metas e resultados fiscais 
dispostos no anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias Municipal do ano de 2019, havendo 
compatibilização da despesa com as demais normas do PPA e LDO municipais, em atendimento 
ao art. 17, §§ 2º e 4º, da LRF. 

Por fim, em respeito ao art. 16, II, da LC 101/2000, este subscritor declara que o aumento 
que ora se propõe tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária de 2019, 
sendo também compatível com as diretrizes, objetivos, programas e ações o Plano Plurianual e 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, ambas para o ano de 2019. 

Assim sendo, podemos afirmar que esta proposta legislativa se mostra compatível e 
adequada com a Lei Complementar nº 101/2000, e com a Leis de Diretrizes Orçamentárias - LDO 
e de Orçamento – LOA, para o exercício de 2019, e é incapaz de prejudicar as metas e os 
resultados fiscais estimados para o Município de Seberi-RS.  
 
 

CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 


