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PROJETO DE LEI Nº 158-01/2013 

 
Altera dispositivos da Lei Municipal n° 1.200, 
de 25 de setembro de 1972, Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais, e dá outras 
providências. 

 
Art. 1°  Revoga o inciso V, e acrescenta o inciso VIII ao art. 10 da Lei Municipal nº 

1.200, de 25 de setembro de 1972, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
“VIII – Readaptação.” 
 
Art. 2 º Altera o caput do art. 19 da Lei Municipal nº 1.200, de 25 de setembro de 

1972, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
“Art. 19. O funcionário nomeado em caráter efetivo, salvo se já for efetivo e 

estável em outro cargo, fica sujeito ao estágio probatório de três anos de exercício 
ininterrupto, em que serão apurados os seguintes requisitos:” 

 
Art. 3°  Acrescenta o inciso VII ao art. 49 da Lei Municipal nº 1.200, de 25 de 

setembro de 1972, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
“VII – Readaptação.” 
 
Art. 4°  Acrescenta o art. 72-A, da Lei Municipal nº 1.200, de 25 de setembro de 

1972, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
“Art. 72-A Não terá direito a férias o servidor que no curso do período aquisitivo 

tiver gozado licença para tratamento de saúde, por mais de seis meses, embora 
descontínuos. 

 
§ 1º Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o servidor, após o 

gozo da licença, retornar ao trabalho. 
 
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica ao servidor em licença para tratamento 

de doença profissional ou em decorrência de acidente de trabalho e em licença 
maternidade, previstas nos artigos 92 a 95.” 

 
Art. 5 º Altera o art. 103, da Lei Municipal nº 1.200, de 25 de setembro de 1972, 

o qual passa a viger com a seguinte redação: 
“Art. 103 A licença prêmio não gozada, mediante requerimento do interessado, 

poderá ser remunerada com todas as vantagens pecuniárias inerentes ao cargo, em até 
50% do seu total, ou seja, um mês e meio.” 

 
Art. 6º Revoga os artigos 38 e seus parágrafos e 39 e seu parágrafo único da Lei 

Municipal nº 1.200, de 25 de setembro de 1972.  
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Art. 7°  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO , em 12 de agosto de 2013. 

 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 

 
 

 
 

      Visto da ASPUME 
 
_____________________ 
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   Visto da SISPROPUME 
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Data:  _____/_____/20___ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

Fone: 39811000 
 

 
 

 
Estrela, 12 de agosto de 2013. 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 158-01/2013 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos através deste 

encaminhar à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei nº 158-01/2013, que 
altera dispositivos da Lei Municipal n° 1.200, de 2 5 de setembro de 1972, Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais, e dá outras providências. 

Estamos propondo algumas alterações da Lei Municipal nº 
1.200, de 25 de setembro de 1972 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais em 
virtude da existência de dispositivos inconstitucionais, bem como de algumas 
adequações que se fazem necessárias. 

No artigo primeiro desta proposta estamos revogando o 
inciso V do artigo 10 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais visto que o mesmo 
é inconstitucional, pois viola o art. 37, II, da Constituição Federal. 

Estamos corrigindo o Estatuto onde em seu artigo 19 
constava que o servidor nomeado em caráter efetivo fica sujeito ao estágio probatório 
de dois anos, quando são exigidos três anos conforme CF. 

O objetivo do acréscimo do artigo 72A é de que os 
servidores que estejam em licença para tratamento de saúde por tempo prolongado não 
acumulem férias, que deverão ser pagas ou gozadas quando retornarem ao cargo, ou 
forem aposentadas. 

Na alteração do artigo 103, estamos suprimido do texto 
original "poderá ser convertida em tempo de serviço em dobro, para efeitos de 
aposentadoria" - pois esta disposição contraria o disposto no art. 40, §10º, da CF - 
tempo ficto não poderá ser contado para fins de aposentadoria. 

Por fim, a revogação dos artigos 38 e 39 se faz necessária 
visto que a forma de provimento de cargo readmissão é inconstitucional, fere o art. 37, 
II, da CF. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 
análise e aguardamos a emissão de Parecer por parte desta Câmara de Vereadores. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Ex.mo Senhor 
José Itamar Alves 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


