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PROJETO DE LEI Nº 109/2017 
 
 

 “AUTORIZA A CESSÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL JOICIELI 
GHESTI DE MORAES PARA A COORDENADORIA ESTADUAL 
DA SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”. 
 
 

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 legislação vigente 
 

FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 
 
 Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal de Seberi autorizado a ceder a servidora 
municipal Joicieli Ghesti de Moraes para executar tarefas na Coordenadoria Regional de 
Saúde. 
 
 Parágrafo Primeiro: Durante o período de cedência caberá ao Município arcar com 
a remuneração base da servidora. À Coordenadoria Regional de Saúde caberão as demais 
despesas, como indenizações, diárias, ajuda por deslocamentos, ou seja, tudo aquilo que 
for necessário ao desempenho das atividades naquele local. 
 
 Parágrafo Segundo: A presente cedência poderá ser revogada a qualquer tempo, no 
interesse da administração municipal, com comunicação escrita à 19ª Coordenadoria 
Regional da Saúde, com antecedência mínima de 30 dias. 
 
 Art. 2º O tempo de exercício das atividades na Coordenadoria Regional de Saúde 
serão contados para todos os fins. 
 
 Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
SEBERI 28 DE JULHO DE 2017. 
 
 

CLEITON BONADIMAN 
  PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 109/2017. 
      

 
Senhor Presidente. 

     Senhores Vereadores. 
 
 
     Apraz–nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente Vossas 
Senhorias, oportunidade em que, encaminhamos a essa Egrégia Câmara, para análise, 
apreciação e votação, o Projeto de Lei em epígrafe, “AUTORIZA A CESSÃO DA SERVIDORA 
MUNICIPAL JOICIELI GHESTI DE MORAES PARA A COORDENADORIA ESTADUAL DA SAÚDE E 
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”. 
    Trata o presente Projeto sobre autorização de cessão de uso de 
servidora municipal para a Coordenadoria regional da Saúde, que visa atender a necessidades 
da Saúde Regional, e consequentemente a saúde do nosso município, que atende através do 
Sistema Único de Saúde.  

Em reunião, o Coordenador Regional protocolou com o prefeito 
municipal solicitação de cedência de servidor público para atuar junto a 19ª Coordenadoria 
Municipal da Saúde. 
     Considerando a referida solicitação, bem como a manifestação 
de interesse e requerimento efetuado pela servidora, o executivo municipal entendeu sobre a 
legalidade do processo, após análise ao disposto no regime Jurídico do Servidor, artigo 112 da 
Lei Municipal nª 1.005/90, que trata do afastamento para servir a outro órgão ou entidade, 
reza o mesmo que o servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade 
dos poderes da União, dos Estados e dos Municípios.  
 

Considerando que a referida cedência será custeada pelo órgão 
de origem, Poder Público Municipal, entende a administração que os benefícios que a 
municipalidade terá com a agilidade dos processos compensará a contrapartida da cedência, 
em razão da necessidade de servidores naquele órgão que agilizem agendamento de consultas 
de média e alta complexidade, bem como internações e emissões de AIHs. 

 Assim, para agilizarmos o devido processo legal e firmar o termo 
de Cedência, queremos registrar que o Projeto de Lei em apreço deve ser apreciado em regime 
de urgência, para que possamos dar andamento aos demais procedimentos legais. 
     Certos da apreciação e aprovação do referido Projeto de Lei, 
enviamos cordiais saudações, momento que pedimos a aprovação unânime dessa colenda Casa 
Legislativa. 
                                                           Atenciosamente. 
 

 
 

  CLEITON BONADIMAN, 
PREFEITO MUNICIPAL. 

 


