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PROJETO DE LEI Nº 91/2018. 
 

“AUTORIZA A CEDÊNCIA DE SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO DO PODER 
EXECUTIVO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO 
INSTITUCIONAL DA PAZ, 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, 

    FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei: 

   Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a cedência de servidor 
público municipal ocupante de cargo efetivo de Monitora, carga horária de 40 horas semanais, para o 
Consórcio Intermunicipal Abrigo Institucional da Paz - CIAIP, com vistas a atender as necessidades da Casa 
de Passagem de Seberi, vinculada ao Consórcio. 

   § 1º. A cedência de que trata o “caput” deste artigo, será com ônus para o CIAIP, sendo 
que o valor da remuneração mensal do servidor cedido e os encargos incidentes sobre a mesma serão 
pagos diretamente ao servidor e ao Regime Previdenciário, respectivamente, pelo órgão de origem 
(Poder Executivo Municipal). 

   § 2º. Os valores serão ressarcidos mensalmente pelo CIAIP ao Município, em espécie, ou 
ainda poderão ser pagos por meio de compensação mensal dos valores devidos pelo Município ao 
Consórcio. 

   § 3º. Caso o CIAIP designar o servidor cedido para cargo de confiança ou função gratificada 
e perceber valores adicionas para tanto, além da remuneração paga pelo Município, esse valor deverá ser 
informado ao Município que incluirá na folha de pagamento mensal da servidora no âmbito do executivo 
municipal. 

   Art. 2º. A cedência de que trata esta Lei será para o período de 12 (doze) meses, podendo 
ser prorrogado, limitando-se ao prazo máximo na data 31 de dezembro de 2020. 

   Art. 3º. Será de responsabilidade do CIAIP, o controle do efetivo exercício das funções e do 
cumprimento da jornada semanal de trabalho do servidor cedido. 

  Art. 4º. O CIAIP poderá adequar a jornada diária de trabalho do servidor cedido, visando o 
atendimento das suas necessidades, porém, não poderá ser superior a oito horas diárias e a 40 horas 
semanais. 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL 
SEBERI -RS, 12 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 
      CLEITON BONADIMAN 
       PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 91/2018 

 
  Senhor Presidente e Senhores Vereadores: 
 

   Apraz-nos cumprimentá-lo prazerosamente, bem como aos demais Vereadores dessa Casa 
Legislativa, oportunidade em que estamos encaminhando o Projeto de Lei que trata da cedência de 
servidor do quadro efetivo do Executivo Municipal para atender a uma necessidade da Casa de Passagem 
de Seberi, a qual é vinculada ao CIAIP. 

 
   Com relação a remuneração do servidor cedido, cabe frisar que será paga em forma de rateio 
entre os municípios do consórcio que utilizam a casa de passagem. 
 
   Por fim salientar que a cedência de servidor do quadro efetivo do município atende ao 
princípio da economicidade e o interesse público. 
 
   Pelo exposto, pedimos aos Senhores Vereadores a aprovação unânime deste projeto de 
Lei. 
 
   Seberi – RS, 12 de dezembro de 2018. 
 
 

Atenciosamente 
 

CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


