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PROJETO DE LEI Nº 041-03/2015 
 

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

 
Art. 1° Acrescenta o parágrafo quinto ao art. 153 da Lei Municipal nº 1.200, de 25 

de setembro de 1972, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
“§ 5º Será, ainda, contado para fins de avanço, o tempo de serviço anteriormente 

prestado ao Município pelo funcionário que haja deixado o serviço municipal e a ele 
retornado ou que tenha sido transferido de um regime para outro, independente da 
forma de admissão, contratação ou vínculo empregatício.” 
 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO, em 12 de março de 2015. 
 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
 

_____________________ 
 

Data:  _____/_____/20___ 

  
 

Visto da ASPUME 
 

_____________________ 
 

      Data:  _____/_____/20___ 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
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Estrela, 12 de março de 2015. 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 041-03/2015 
 

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

encaminhar à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei nº 041-03/2015, que 
altera dispositivos da Lei Municipal n° 1.200, de 25 de setembro de 1972, Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais, e dá outras providências. 

A presente proposta visa acrescentar dispositivo ao artigo 
153 da Lei Municipal nº 1.200, de 25 de setembro de 1972, Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais, que trata dos avanços dos servidores de cargo efetivo. 

A partir da presente proposta, pretendemos reconhecer o 
serviço prestado pelo servidor que ocupa atualmente cargo de provimento efetivo. 
Temos casos de servidores aprovados em Concurso Público que anteriormente 
prestaram serviços ao Município ocupando cargos em comissão ou através de outra 
forma de admissão. 

Através da alteração sugerida, o tempo de serviço prestado 
pelo servidor anteriormente ao ingresso através de Concurso Público será computado 
para fins de avanço.  

Em virtude de já haver previsão para concessão de 
avanços aos servidores não existe necessidade do acompanhamento do cálculo de 
impacto orçamentário. 

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 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


