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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 57/2021 
 

“ALTERA E INCLUI DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.005, DE 24 DE MAIO 
DE 1990, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 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 O artigo 96 da Lei Municipal nº 1.005, de 24 de maio de 1990, passa a viger com a 
seguinte redação: 
...................................... 
 
“Art. 96. O tempo de serviço anterior será somado no posterior, para fins de aquisição do período 
aquisitivo de férias nos casos de licença prevista no inciso II do artigo 103.” 
 

Art. 2º O § 1º do artigo 101 da Lei Municipal nº 1.005, de 24 de maio de 1990, passa a 
viger com a seguinte redação: 
...................................... 
“Art. 101. O servidor perceberá durante as férias sua remuneração, acrescida de um terço. 
§ 1º Os adicionais, exceto o por tempo de serviço que será computado sempre integralmente, as 
gratificações e o valor da função gratificada, não percebidos durante todo o período aquisitivo, 
serão computados proporcionalmente, bem como a média das horas extras prestadas durante o 
período aquisitivo das férias, observados os valores atuais.” 
a) A proporção será de um doze avos por mês percebido ou fração igual ou superior a quinze dias 
de exercício.” 
...................................... 
 

Art. 3º O parágrafo único do artigo 66 da Lei Municipal nº 1.005, de 24 de maio de 1990, 
passa a viger com a seguinte redação: 
...................................... 
Art. 66............... 
“Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de 
pagamento a favor de terceiro, a critério da administração e com reposição de custos, até o limite 
de setenta por cento da remuneração.” 
...................................... 
 

Art. 4º. Fica revogada a Lei Municipal nº 4.119, de 01 de abril de 2016. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI, 13 DE JULHO DE 2021 

    ADILSON ADAM BALESTRIN 
                     PREFEITO MUNICIPAL 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
PROJETO DE LEI Nº 57/2021 

     
   Senhor Presidente, 
   Senhores Vereadores. 
 
          Apraz–nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente Vossas Senhorias, 
oportunidade encaminhamos a essa Egrégia Câmara, para análise, apreciação e votação, o Projeto 
de Lei em epígrafe. 
 
 

 Com relação ao artigo 96, trata da alteração para contagem de tempo de serviço 
anterior para ser somado no posterior, para fins de aquisição do período aquisitivo de férias para 
determinadas licenças (para concorrer a cargo eletivo e para desempenho de mandato classista). 

 
Com relação ao artigo 101 e § 1º, trata da alteração da forma de pagamento e da 

referência “a média das horas extras prestadas durante o ano” para “a média das horas extras 
prestadas durante o período aquisitivo das férias”, bem como da determinação da 
proporcionalidade, considerando que a redação estava em desacordo com as normas legais que 
regem o pagamento das férias. 

 
No que tange ao parágrafo único do artigo 66, trata da alteração do percentual para 

consignação em folha de pagamento, passando dos atuais 30% para 70%, em atendimento as 
normas vigentes bem como a demanda da entidade sindical representativa dos servidores 
municipais. 

 
Em referência a revogação da Lei Municipal nº 4.119, de 01 de abril de 2016, que 

institui prêmio produtividade a servidores municipais nas condições que especifica e dá outras 
providências, se faz necessária, uma vez que a mesma não pode ser aplicada, pois a mesma 
determina a remuneração de uma atribuição que é inerente ao cargo, tornando o pagamento, 
caso realizado, ilegal. 

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

permanecemos convictos de que os Nobres Edis não faltarão com o integral apoio à aprovação 
que se busca. 

 
Na certeza de contarmos com a habitual compreensão desse Poder Legislativo para a 

aprovação deste Projeto de Lei, solicitamos seja incluído no expediente da próxima sessão, para 
exame e votação em regime de urgência, na forma e prazo regimental. 

            
Atenciosamente 

 
    

    ADILSON ADAM BALESTRIN 
         PREFEITO MUNICIPAL  


