
LEI MUNICIPAL N.º 1948/2009. 
 
“Dá nova redação ao Artigo 93 do 
Estatuto dos Servidores Municipais” 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ILÓPOLIS , Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município FAZ SABER que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte  
 

LEI: 
 
Art. 1º - O artigo 93 da Lei Municipal nº. 1569 de 27 de outubro de 2005, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 93 -  Após cada três anos ininterruptos de serviço prestado ao Município, a contar 

da investidura em cargo de provimento efetivo, o servidor fará jus ao prêmio por merecimento, 
mediante avaliação, no percentual correspondente a 5% do vencimento, mesmo que esteja no 
exercício de função gratificada. 

Parágrafo Primeiro - São também requisitos para obtenção do prêmio por 
merecimento: 

I – Assiduidade de 99% (noventa e nove por cento) no período, descontado os 
afastamentos que a Lei considerar de efetivo exercício; 

II – Pontualidade de 85% (oitenta e cinco por cento) no período, admitindo-se a 
tolerância de 05(cinco) minutos de atraso a cada turno; 

III – Inexistência no período, das penalidades de suspensão transitado em julgado. 
Parágrafo Segundo - Considera-se assiduidade, para efeito de avaliação a freqüência do 

servidor no local de trabalho, no período avaliado; 
Parágrafo Terceiro - Considera-se pontualidade, para efeito de avaliação o 

cumprimento dos horários estabelecidos no período avaliado; 
Parágrafo Quarto - A avaliação do tempo de serviço prestado por servidor licenciado 

para cargo eletivo será suspensa temporariamente, durante o referido período, tendo sua 
continuidade no retorno ao cargo de origem; 

Parágrafo Quinto - A avaliação do prêmio por merecimento será realizada por uma 
comissão composta por três servidores efetivos, nomeados pelo Prefeito Municipal através de 
Portaria.” 

 
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 

partir de 27 de outubro de 2005. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILÓPOLIS, 30 de o utubro de 2009. 
 
 
                                                                                         Osmar Baldissarelli 
                                                                                          Prefeito Municipal 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
             Cezar Slaviero 
    Secretário de Administração 


