
 

 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI 
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000 
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127 
e-mail: administracao@pmseberi.com.br 
Site: www.pmseberi.com.br 
CNPJ 87.613.196/0001-78 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 30/2021. 
ALTERA E INCLUI DISPOSITIVO NAS LEIS 

MUNICIPAIS Nº 4.602, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 

E Nº 4.634, DE 3 DE MARÇO DE 2020, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, usando das 

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

vigente. 

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

seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica alterado o inciso IV, do § 1º, do Art. 3º, da Lei Municipal nº 4.602, de 3 

de dezembro de 2019, que institui o sistema de avaliação do estágio probatório, dispondo sobe 

o cumprimento do estágio probatório de que trata o § 4º do art. 41 da Constituição da 

República, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, e dá outras providências, 

que passa a viger com a seguinte redação: 

............... 

Art. 3º............... 

§ 1º............... 

.............. 

“§ IV - Cessão ou permuta para outro órgão ou entidade, ressalvadas as cedências 

ou permutas de tempo parcial, quando a jornada de trabalho cedida seja igual ou inferior a 50% 

do total da jornada de trabalho do servidor, caso em que entes públicos e associações que 

receberem o servidor por cedência deverão também avaliar seu desempenho nos termos desta 

Lei, e apresentá-la ao município.” 

............. 

Art. 2º. Fica alterado o art. 3º, da Lei Municipal nº 4.634, de 3 de março de 2020, 

que autoriza o Poder Executivo Municipal de Seberi a realizar cedência ou permuta de 

servidores públicos do quadro geral, do quadro do magistério e do quadro de empregos da área 

da saúde com outros entes públicos municipais, estaduais, federal e suas respectivas autarquias 

e fundações, bem como para associações privadas sem fins lucrativos ligadas a área da 

educação, e dá outras providências, que passa a viger com a seguinte redação: 

............... 
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“Art. 3º. Quando os servidores públicos cedidos ou permutados se encontrarem em 

estágio probatório, fica suspensa a realização de avaliação e contagem do mesmo enquanto 

perdurar a cedência ou permuta, exceto nas cedências ou permutas de tempo parcial, quando 

a jornada de trabalho cedida seja igual ou inferior a 50% do total da jornada de trabalho do 

servidor, caso em que entes públicos e associações que receberem o servidor por cedência 

deverão também avaliar seu desempenho nos termos da Lei Municipal nº 4.602, de 03 de 

dezembro de 2019, e apresentá-la ao município.” 

............... 

 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

SEBERI/RS, 15 DE ABRIL DE 2021. 

 

 

 

ADILSON ADAM BALESTRIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI AO PROJETO DE LEI Nº 30/2021 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores  

 

             Ao cumprimenta-los cordialmente, vimos pela presente apresentar o Projeto de 

Lei em epígrafe que ALTERA E INCLUI DISPOSITIVO NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.602, DE 3 DE 

DEZEMBRO DE 2019 E Nº 4.634, DE 3 DE MARÇO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

Visa o referido Projeto de Lei alterar dispositivos da legislação municipal, no que 

se refere as avaliações de estágio probatório no âmbito do Município de Seberi. 

 

O Município de Seberi, em função de seu desenvolvimento tem a necessidade 

de atender as demandas de todas as suas áreas de atuação, inclusive na cedência de servidores 

para entes públicos e associações que atua em parcerias com o Município. 

 

Cumpre-nos possibilitar que as avaliações dos servidores públicos municipais 

cedidos não sejam suspensas nos casos em que o servidor cumpra 50 % ou mais da jornada 

total do servidor junto ao executivo municipal, exigindo também na legislação que o órgão 

receptor da cedência também avalie o servidor público. 

 

Esta é a razão para apreciação do presente Projeto de Lei, motivo pelo qual o 

Poder Executivo Municipal espera a análise competente e criteriosa por parte da colenda 

Câmara de Vereadores, e sua posterior aprovação em regime de urgência, nos termos 

regimentais. 

 

 

ADILSON ADAM BALESTRIN 

Prefeito Municipal. 

 


