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PROJETO DE LEI Nº 99/2018 
“AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA 
CEDER SERVIDOR PÚBLICO EM TEMPO PARCIAL A 
OUTRO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
CLEITON BONADIMAN, Prefeito Municipal de Seberi, no uso das atribuições legais que lhe são 

conferidas pela Lei Orgânica Municipal,  
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que sanciona e promulga a 

seguinte Lei: 
 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo de Seberi autorizado a instituir Regime de Exercício Especial, 
em tempo parcial de 10 (dez) horas semanais, ao servidor público investido no cargo de 
provimento efetivo de Procurador Jurídico, com o objetivo de ser cedido neste período para 
o Município de Frederico Westphalen. 
 

Parágrafo único: O período de regime em exercício especial e de cedência poderá ser 
majorado em até 20 (vinte) horas semanais, mediante interesse do cessionário, 
indenização proporcional do período trabalhado, e concordância do cedente e do 
cedido. 

 
Art. 2º. A cedência tem por finalidade o desempenho, do servidor cedido, das atribuições 
específicas de seu cargo, conforme disposto na Lei Municipal nº. 3.491/2012 e alterações 
posteriores. 

 
§ 1º. A cedência em epígrafe está prevista no art. 112, II e III, da Lei Municipal               nº. 
1.005/90 (Regime Jurídico dos Servidores Municipais), e atente ao disposto no art. 116, 
da Lei nº. 8.666/93, por tratar-se de hipótese de inexigibilidade. 
 
§ 2º. Considerando a realização de convênio, conforme minuta que faz parte 
integrante desta lei, tem-se por atendido ao disposto no art. 62, II, da Lei 
Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
 
§ 3º. É vedado o desvio de função do servidor cedido. 

 
Art. 3º. Em razão do desempenho em horários e circunstâncias anormais das atribuições do 
Procurador Jurídico em Regime de Exercício Especial, fica instituída a Verba de Representação 
por Exercício Especial, para cumprimento de jornada suplementar no município cessionário. 

 
§ 1º. Para este fim o servidor receberá 50% do valor de sua remuneração integral, 
podendo ser majorada proporcionalmente a eventual acréscimo de jornada, nos termo 
do parágrafo único do art. 1º desta lei. 
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§ 2º. O ônus pelo pagamento da Verba de Representação por Exercício Especial será 
suportado pelo cedente, sendo restituído integralmente pelo cessionário no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês e 
aplicação de correção monetária pelo IGP-M até a data do pagamento. 
 
§ 3º. O valor percebido a título de Verba de Representação por Exercício Especial não 
se incorporará ao vencimento do servidor e não integrará o salário de contribuição 
previdenciário, em nenhuma hipótese, servindo apenas como base de cálculo da 
gratificação natalina, férias, terço de férias e outros adicionais ou gratificações 
regulamentadas em lei específica, mesmo que de forma proporcional aos meses 
trabalhados. 
 
§ 4º. Os adicionais e gratificações incorporadas e/ou permanentes serão incluídos na 
base de cálculo da Verba de Representação por Exercício Especial. 

 
Art. 4º. O cessionário fica responsável pelo controle da carga horária e efetividade do servidor 
cedido, sendo que os relatórios de atividade serão ofertados nos termos do Decreto Municipal 
nº. 081/2013 ao gestor do município cessionário, correspondendo às atividades lá realizadas. 

 
§ 1º.  Os relatórios de atividades serão apresentados ao cedente em até 05 (cinco) dias. 
 
§ 2º.  O servidor cedido somente prestará horas extraordinárias mediante convocação 
expressa por parte da autoridade cessionária, sendo esta responsável pela 
remuneração do período, bem como pelos encargos daí decorrentes. 

 
Art. 5º. O período para aquisição do direito de férias não se interromperá ou suspenderá 
durante a cedência em tempo parcial, salvo se houver interrupção no efetivo exercício do 
cargo no cedente ou a ocorrência das hipóteses previstas pelo Regime Jurídico do Município 
de Seberi.  

 
§ 1º.  Adquirido o direito às férias, o período de gozo será indicado, em comum acordo, 
pelo cedente e pelo cessionário, com o máximo de antecedência, sendo de 
responsabilidade do cedente em expedir os atos necessários para formalização 
(Portaria). 
 
§ 2º.  O pagamento das férias, bem como de seu terço, será de responsabilidade do 
cedente, nos moldes do que dispuser o Regime Jurídico do Município de Seberi, 
acrescendo-se ao cálculo a Verba de Representação por Exercício Especial de forma 
proporcional. 
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§ 3º. O cedido restituirá o cedente do valor das férias e do terço de férias proporcional 
ao valor devido a título de cálculo da Verba de Representação por Exercício Especial, 
no prazo indicado no § 2º do art. 3º, desta Lei. 
 
§ 4º. À gratificação natalina (13º salário) aplicam-se as mesmas regras dispostas nos 
§§ 2º e 3º deste artigo. 

 
Art. 6º. Os pedidos de licenças e afastamentos requeridos pelo servidor cedido em tempo 
parcial serão protocolados junto ao cedente, a fim de que este adote os procedimentos 
cabíveis, nos termos do seu Regime Jurídico, comunicando ao cessionário da decisão. 

 
Parágrafo único: Apenas nos casos em que a licença ou afastamento for superior a 60 
(sessenta) dias é que caberá ao cedente indicar outro servidor para substituir o cedido 
até o seu retorno, mediante concordância do cessionário. 

 
Art. 7º.  No caso de designação do servidor cedido para viagens ou deslocamentos para 
realização de cursos ou outros, ficam ajustadas as seguintes regras para autorização e 
pagamento de diárias, indenizações e/ou ajudas de custo, entre outras despesas: 

I – Aplicar-se-á a legislação do cedente quanto aos pagamentos de diárias, 
indenizações, ajudas de custo e outras despesas pertinentes ao deslocamento do 
servidor; 
II – As despesas serão rateadas na proporção da jornada exercida em cada ente, 
arcando o cedente com o ônus integral e, no prazo de até 05 (cinco) dias, sendo 
ressarcido da proporção a cargo do cessionário, sob as penas descritas no § 2º do art. 
3º, desta Lei. 
III – A autorização para deslocamento do servidor dependerá da concordância do 
cedente ou cessionário, conforme horário de desempenho da jornada laborativa em 
cada ente, exceto se o período de deslocamento interferir no labor tanto na sede do 
cedente quanto na do cessionário, ocasião em que a liberação deverá ocorrer de 
comum acordo entre os gestores. 
IV – Admite-se o pagamento das referidas despesas de forma integral por quaisquer 
dos entes, desde que realizado o regime de compensação de horários pelo servidor 
cedido. 
Parágrafo único: As disposições de rateio acima indicadas se dão pelo fato de que o 
proveito intelectual do servidor cedido poderá ser usufruído por ambos os entes, de 
tal sorte que serão beneficiados, direta ou indiretamente, dadas as atividades 
desempenhadas pelo servidor. 

 
Art. 8º.  Na hipótese de o cedido cometer infrações administrativas ou manter conduta 
incompatível com suas funções, o cessionário deverá registrar o(s) fatos(s) ocorridos, 
encaminhando ao cedente ofício para abertura do devido Processo Administrativo Disciplinar 
ou para tomar outras providências cabíveis, nos termos da legislação seberiense. 
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Art. 9º.  O Termo de Convênio vigorará a partir de sua assinatura, até a data de 31 (trinta e 
um) de dezembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), permitida sua renovação, por iguais e 
sucessivos períodos. 

 
§ 1º. O servidor será disponibilizado em tempo parcial para o cessionário, 
imediatamente após a publicação de Portaria expedida pelo cedente. 
 
§ 2º. O Termo de Convênio poderá ser desfeito, com a consequente revogação da 
cedência, a qualquer tempo de comum acordo, pelo cedente ou a pedido do servidor 
cedido, desde que a comunicação formal seja feita com, pelo menos, 30 (trinta) dias 
de antecedência. 

 
Art. 10.  Ao servidor cedido ficam garantidos todos os direitos, deveres, obrigações e 
responsabilidades dispostas na Lei Municipal nº. 3.491/2012 e alterações posteriores, bem 
como o disposto no Decreto Municipal nº. 081/2013, permitindo-se a compensação de 
horários entre os municípios interessados. 
 
Art. 11. Quando caracterizado e justificado como excepcional interesse público, e havendo a 
necessidade de ampliar o regime de trabalho do servidor investido no cargo de Procurador 
Jurídico, visando atender às necessidades decorrentes de atividades próprias de seu cargo, 
fica o Executivo Municipal autorizado, por ato próprio, a convocar o servidor para trabalhar 
em regime suplementar de mais 10 (dez) horas semanais, podendo tal período ser estendido 
até limite o máximo de 20 (vinte) horas semanais suplementares, sendo vedada em qualquer 
hipótese, jornada superior a 40 (quarenta) horas semanais. 

 
§ 1º. Pelo trabalho em regime suplementar, o servidor convocado perceberá 
remuneração adicional na mesma base do regime normal de trabalho, cuja base de 
cálculo será sua remuneração integral, excluindo-se da base de cálculo a Verba de 
Representação por Exercício Especial, e incluindo-se todos os acréscimos pecuniários 
tais como adicionais e gratificações incorporadas e/ou permanentes incidentes, 
aplicando-se o disposto no art. 1º, parágrafo único e no art. 3º desta Lei naquilo que 
for compatível. 
 
§ 2º. A convocação do servidor para trabalhar em regime suplementar será em caráter 
precário e o valor percebido pelo regime suplementar de trabalho, não se incorporará 
ao salário dos servidores e não integrará o salário de contribuição previdenciário, em 
nenhuma hipótese, servindo apenas como base para o cálculo da gratificação natalina, 
férias e terço constitucional de férias, mesmo de forma proporcional aos meses 
trabalhados. 
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Art. 12.  As despesas decorrentes do Termo de Convênio para Cedência de Servidor em Tempo 
Parcial serão suportadas por dotação própria do orçamento municipal. 
 
Art. 13.  Demais particularidades serão dispostas pelas partes no termo de convênio. 
 
Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 17 DE DEZEMBRO DE 2018. 
       

CLEITON BONADIMAN 
      PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 99/2018 

  
 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores 

 

Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminhamos a apreciação, 

discussão e votação deste conceituado parlamento, o presente Projeto de Lei que “AUTORIZA 

A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA CEDER SERVIDOR PÚBLICO EM TEMPO PARCIAL A 

OUTRO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

O Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, de forma fundamentada 

e justificada, respeitando a Lei 8.666/93, solicitou a cedência do Procurador Jurídico Municipal 

em tempo parcial e suplementar de 10 horas, podendo os termos da cedência ser alterados 

por interesse das partes. Ainda, acostou plano de trabalho, conforme determinado pela 

legislação. 

 

Analisada a legalidade do pedido e o procedimento adequado, chegou-se 

aos termos do projeto de lei que ora encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa. 

 

O Município de Seberi já possui, em seu estatuto dos servidores, Lei 

Municipal nº. 1.005/90, a possibilidade de ceder de servidores a outros órgãos para 

cumprimento de convênio: 
 

CAPÍTULO V 
Do afastamento para servir a outro órgão ou entidade 

Art. 112 – O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou 
entidade dos poderes da União, dos Estados e dos Municípios, nas seguintes 
hipóteses: 
I – para exercício de função de confiança; 
II – em casos previstos em leis específicas; 
III – para cumprimento de convênio. 
§ único – Na hipótese do inciso I deste artigo, a cedência será sem ônus para o 
Município e, nos demais casos, conforme dispuser a lei ou convênio. (grifou-se) 

 
Ademais, a presente cessão não está sendo feita com desvio de 

finalidade, ou burlando a regra do concurso público, na medida em que o servidor cedido 
permanece vinculado ao quadro funcional do Município de Seberi, cabendo lembrar que a sua 
cessão será por prazo determinado e está vinculada a uma finalidade específica, além de ser 
ato precário (pode ser revogado a qualquer momento). 

 
A cedência em tempo parcial do Procurador Jurídico municipal não 
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afetará o desempenho de suas atribuições junto ao Executivo Seberiense, visto que 
atualmente labora em jornada de 20 horas semanais e, após a cedência, continuará a laborar 
em regime de 20 horas semanais, ao passo que perceberá Verba de Representação por 
Exercício Especial para laborar em regime de exercício especial junto ao Município de 
Frederico Westphalen-RS. Assim, a cedência ora proposta não irá resultar em prejuízo ao 
andamento das atividades do órgão de origem podendo a Administração Local, inclusive, 
convocar o servidor para laborar em regime suplementar de mais 10 horas, caso entenda 
necessário. 

 
Não bastasse, a cedência será com CUSTO ZERO ao Município de Seberi, 

visto que será integralmente ressarcido do valor pago a maior pelo desempenho de suas 
funções para o cumprimento de convênio. 

 
A harmonia e a cooperação entre os entes federados são características 

inerentes a um modelo de Estado republicano e federativo como o brasileiro. Na realidade, 
elas constituem meios para que os preceitos estabelecidos na Constituição da República sejam 
alcançados, contemplando a realização de esforços mútuos, voltados para a execução de 
serviços públicos ou de determinada atividade administrativa. 

 
A própria Constituição da República estimula a colaboração entre os 

entes federados, buscando o melhor aproveitamento de recursos financeiros, técnicos e 
humanos. 

 
Nesse contexto, o convênio de cessão de pessoal — por meio do qual o 

cedente disponibiliza ao cessionário em tempo integral ou parcial, servidor habilitado para a 
execução de atividades específicas, de interesse comum — constitui importante instrumento 
para atingir a eficiência na administração pública, na medida em que poderá contribuir para 
elevar ou manter o padrão de qualidade dos serviços prestados pelo cessionário, atendendo 
às necessidades da coletividade. 

 
O interesse público, pois, está justificado no dever de cooperação 

recíproca entre municípios, onde um pode ofertar a outro servidor com maior experiência e 
técnica para trazer maior efetividade ao serviço público, compartilhando conhecimentos e 
melhorando a produtividade da Administração. Não há que se falar propriamente em 
interesse para o município de Seberi ou para o município de Frederico Westphalen, mas sim 
em um interesse coletivo, regional, que melhora a atuação dos municípios como um todo, 
compartilhando experiências e técnicas administrativas, seja na realização de atos 
administrativos, procedimentos investigatórios, redação de leis ou outros assuntos 
pertinentes em que ambos os entes, assim como a coletividade, venham a se beneficiar. 

 
No entanto, a despeito da importância da cessão para a concretização do 

princípio constitucional da eficiência, o instituto deve ser utilizado em hipóteses especiais, 
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sempre com base no interesse público, e obedecer a uma série de requisitos (todos cumpridos 
no projeto de lei ora apresentado), caso contrário, poderá resultar na violação de princípios 
constitucionais, com destaque para a moralidade, a impessoalidade e a exigência de 
aprovação em concurso público. 

 
Assim, arroladas as premissas acima, o presente projeto legislativo atente 

a todos os preceitos legais, bem como a minuta de convênio em anexo e o plano de trabalho 
enviado pelo Prefeito Municipal de Frederico Westphalen-RS, pois: 

 

 Possuem finalidade específica (vide plano de trabalho), motivada 
e justificada no interesse público; 

 Estão harmonizados com os Princípios da Legalidade, Moralidade, 
Impessoalidade, Publicidade, Eficiência e outros correlatos à 
Administração Pública; 

 A cedência será realizada com ônus para o beneficiário do serviço 
(município de Frederico Westphalen, mediante reembolso), 
demonstrando que a cedência terá “CUSTO ZERO” para o 
município de Seberi; 

 Não há caracterização de fraude ao princípio constitucional do 
concurso público, visto que a cedência é temporária e em caráter 
precário; 

 Não haverá prejuízo ao município de Seberi; 
 

Por fim, ante a legalidade e legitimidade do presente projeto de lei, 
cumpridos todos os requisitos legais, estamos certos da especial atenção de Vossas 
Excelências, e considerando a importância deste projeto para a Administração Municipal, 
pedimos a aprovação unânime do projeto de lei que ora se apresenta, para darmos 
andamento aos trâmites legais. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

CLEITON BONADIMANN 
PREFEITO MUNICIPAL  
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MINUTA 
 

TERMO DE CONVÊNIO PARA CEDÊNCIA DE SERVIDOR EM 
TEMPO PARCIAL 

 
Termo de Convênio que entre si celebram, de um lado, o Município de Seberi/RS, 

pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ nº. 87.613.196/0001-78, com sede 
na Avenida General Flores da Cunha, nº. 831, Bairro Centro, na cidade de Seberi/RS, neste ato 
representado pelo(a) Prefeito(a) Municipal, Sr. Cleiton Bonadiman, doravante denominado 
simplesmente CEDENTE e, de outro lado, o Município de Frederico Westphalen-RS,  pessoa 
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ nº. 87.612.925/0001-71, com sede na Rua 

José Cañellas, nº 258, Bairro Centro, na cidade de Frederico Westphalen/RS, neste ato 
representado pelo(a) Prefeito(a) Municipal, Sr. José Alberto Panosso, doravante denominado 
simplesmente CESSIONÁRIO, mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA. O CEDENTE, em conformidade com a Lei Municipal nº. ______/2018 e 
nos termos da Portaria Municipal nº. _____/2018, cede ao CESSIONÁRIO, 01 (um) servidor 
público estável investido no cargo de provimento efetivo de Procurador Jurídico, em tempo 
parcial de 10 (dez) horas semanais para laborar em regime de exercício especial. 

 
Parágrafo único: O período de cedência poderá ser majorado até 20 (vinte) horas 
semanais, mediante interesse do CESSIONÁRIO e concordância do CEDENTE e do 
cedido, o que ocorrerá mediante aditivo próprio. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA. A cedência tem por finalidade o desempenho, do servidor cedido, das 
atribuições específicas de seu cargo, conforme disposto na Lei Municipal nº. 3.491/2012 e 
alterações posteriores, especificamente para: fiscalizar a legalidade dos atos dos órgãos e 
agentes da administração direta, indireta, autárquica e fundacional, propondo sua anulação 
ou revogação quando se fizer necessário, ou as mediadas judiciais cabíveis; requisitar aos 
órgãos do Poder Executivo Municipal informações, certidões, cópias, exames, diligências e 
esclarecimentos necessários ao cumprimento de suas finalidades institucionais; evocar a si o 
exame de qualquer processo administrativo ou judicial que se relacione com órgãos da 
Administração Municipal, inclusive autarquia e fundacional; propor medidas jurídicas para a 
proteção do patrimônio municipal ou o aperfeiçoamento das práticas administrativas; propor 
ao Prefeito a atualização da legislação municipal, sua revisão e consolidação; prestar 
pareceres e instruções em procedimentos licitatórios; promover a uniformização do 
pensamento jurídico entre os órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta; 
acompanhar e fiscalizar a realização de concursos públicos e processos seletivos no âmbito 
municipal; representar ao Prefeito, de ofício ou quando solicitado, sobre providências de 
ordem jurídica que lhe pareçam reclamadas pelo interesse público, para a boa aplicação das 
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leis vigentes, bem assim sobre inconstitucionalidade de leis ou ilegalidades de atos 
administrativos; propor ao Prefeito, Secretários Municipais e autoridades de idêntico nível 
hierárquico as medidas que julgar necessárias à uniformização da legislação e da 
jurisprudência administrativa, na administração direta e indireta; fiscalizar a legalidade dos 
atos e condutas dos órgãos e agentes da administração direta, indireta, autárquica e 
fundacional, propondo sua anulação ou revogação quando se fazer necessário, ou as mediadas 
judiciais cabíveis; requisitar aos órgãos do Poder Executivo Municipal informações, certidões, 
cópias, exames, diligências e esclarecimentos necessários ao cumprimento de suas finalidades 
institucionais; evocar a si o exame de qualquer processo administrativo ou judicial que se 
relacione com órgãos da Administração Municipal ou agentes públicos, inclusive autarquias e 
fundações; propor medidas jurídicas para a proteção do patrimônio municipal ou o 
aperfeiçoamento das práticas administrativas;  promover a uniformização do pensamento 
jurídico entre os órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta; dar 
assistência à autoridade assessorada no controle interno da legalidade dos atos a serem por 
ela praticados ou já efetivados, bem como auxiliar a comissões processantes e sindicâncias 
quando solicitado; sugerir a propositura de ação de inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo e elaborar as informações que lhe caiba prestar, na forma da Constituição e da 
legislação específica; celebrar acordos judiciais e extrajudiciais sobre débitos em favor do ente 
público, dentro dos limites regulamentados em decreto pelo Prefeito Municipal; ofertar 
palestras e reuniões instrutivas sobre a prática administrativa e a legalidade dos atos, quando 
necessário; participar de comissões, grupos de trabalho e outras formas coletivas de tomadas 
de decisões quando solicitado, prestando orientação jurídica a todos os membros; colaborar e 
orientar os agentes responsáveis sobre a criação, revogação ou modificação de leis, decretos, 
portarias e demais atos administrativos, conforme a necessidade; acompanhar agentes de 
fiscalização, quando solicitado, em autuações, vistorias, notificações, busca e apreensões e 
demais atos que mostrarem necessária a presença de profissional da área jurídica; emitir 
notificações sobre contratos administrativos ou sobre outras irregularidades que encontrar no 
âmbito do Poder Executivo, entre outras tarefas afins. 

 
§ 1º. Em respeito ao disposto no art. 116, da Lei nº. 8.666/93, fica aprovado pelo 
CEDENTE o Plano de Trabalho proposto pelo CESSIONÁRIO, por tratar-se de hipótese 
de inexigibilidade. 
 
§ 2º. Considerando a realização deste “Termo de Convênio”, tem-se por atendido ao 
disposto no art. 62, II, da Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal). 
 
§ 3º. É vedado o desvio de função do servidor cedido. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA. Para cumprimento de jornada suplementar no município CESSIONÁRIO 
em horários e circunstâncias anormais, o CEDENTE indenizará o servidor cedido no percentual 
de 50% sobre o valor da remuneração integral do mesmo, a título de Verba de Representação 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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por Exercício Especial, considerando que a cedência será em tempo parcial de 10 (dez) horas 
suplementares por semana. 
 

§ 1º. O CESSIONÁRIO deverá restituir integralmente o CEDENTE sobre o valor pago ao 
servidor cedido a título de Verba de Representação por Exercício Especial, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês e 
aplicação de correção monetária pelo IGP-M até a data do pagamento. 
 
§ 2º. Em até 48 (quarenta e oito) horas, o CEDENTE enviará comprovante do 
pagamento da Verba de Representação por Exercício Especial ao CESSIONÁRIO, de 
modo que possa fazer o reembolso ao cedente dentro do prazo estipulado no § 1º 
desta cláusula. 
 
§ 3º. O valor percebido a título de Verba de Representação por Exercício Especial não 
se incorporará ao vencimento do servidor e não integrará o salário de contribuição 
previdenciário, em nenhuma hipótese, servindo apenas como base de cálculo da 
gratificação natalina, férias, terço de férias e outros adicionais ou gratificações 
regulamentadas em lei específica, mesmo que de forma proporcional aos meses 
trabalhados. 
 
§ 4º. Os adicionais e gratificações incorporadas e/ou permanentes serão incluídos na 
base de cálculo da Verba de Representação por Exercício Especial. 

 
CLÁUSULA QUARTA. O CESSIONÁRIO fica responsável pelo controle da carga horária e 
efetividade do servidor cedido, sendo que os relatórios de atividades serão ofertados nos 
termos do Decreto Municipal de Seberi nº. 081/2013 ao gestor do município CESSIONÁRIO, 
correspondendo às atividades lá realizadas. 

 
§ 1º.  Os relatórios de atividades serão apresentados ao CEDENTE em até 05 (cinco) 
dias, sendo admitida a compensação de horários no labor do servidor cedido junto ao 
CEDENTE e ao CESSIONÁRIO. 
 
§ 2º.  O servidor cedido somente prestará horas extraordinárias mediante convocação 
expressa por parte da autoridade CESSIONÁRIA, sendo esta responsável pela 
remuneração do período, bem como pelos encargos sociais daí decorrentes, o que 
também se dará mediante comunicação expressa e reembolso ao CEDENTE. 

 
CLÁUSULA QUINTA. O período para aquisição do direito de férias não se interromperá ou 
suspenderá durante a cedência em tempo parcial, salvo se houver interrupção no efetivo 
exercício do cargo no CEDENTE ou a ocorrência das hipóteses previstas pelo Regime Jurídico 
do Município de Seberi.  
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§ 1º.  Adquirido o direito às férias, o período de gozo será indicado, em comum acordo, 
pelo CEDENTE e pelo CESSIONÁRIO, com o máximo de antecedência, sendo de 
responsabilidade do CEDENTE em expedir os atos necessários para formalização 
(Portaria). 
 
§ 2º.  O pagamento das férias, bem como de seu terço, será de responsabilidade do 
CEDENTE, nos moldes do que dispuser o Regime Jurídico do Município de Seberi, 
acrescendo-se ao cálculo a Verba de Representação por Exercício Especial de forma 
proporcional. 
 
§ 3º. O CESSIONÁRIO restituirá o CEDENTE do valor das férias e do terço de férias 
proporcional ao valor devido a título de cálculo da Verba de Representação por 
Exercício Especial, no prazo indicado no § 1º da cláusula terceira, deste Termo de 
Convênio. 
 
§ 4º. À gratificação natalina (13º salário) aplicam-se as mesmas regras dispostas nos 
§§ 2º e 3º desta cláusula. 

 
CLÁUSULA SEXTA. Os pedidos de licenças e afastamentos requeridos pelo servidor cedido em 
tempo parcial serão protocolados junto ao CEDENTE, a fim de que este adote os 
procedimentos cabíveis, nos termos do seu Regime Jurídico, comunicando o CESSIONÁRIO da 
decisão. 

 
Parágrafo único: Apenas nos casos em que a licença ou afastamento for superior a 60 
(sessenta) dias é que caberá ao CEDENTE indicar outro servidor para substituir o cedido 
até o seu retorno. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA. No caso de designação do servidor cedido para viagens ou 
deslocamentos, ficam ajustadas as seguintes regras para autorização e pagamento de diárias, 
indenizações e/ou ajudas de custo, entre outras despesas: 

I – Aplicar-se-á a legislação do CEDENTE quanto aos pagamentos de diárias, 
indenizações, ajudas de custo e outras despesas pertinentes ao deslocamento do 
servidor; 
II – As despesas serão rateadas na proporção da jornada do servidor usufruída por cada 
ente, arcando o CEDENTE com o ônus integral e, no prazo de até 05 (cinco) dias, sendo 
ressarcido da proporção a cargo do CESSIONÁRIO, sob as penas descritas no § 1º da 
cláusula terceira, deste Termo de Convênio. 
III – A autorização para deslocamento do servidor dependerá da concordância do 
CEDENTE ou CESSIONÁRIO, conforme horário de desempenho da jornada laborativa 
em cada ente, exceto se o período de deslocamento interferir no labor tanto na sede 
do CEDENTE quanto na do CESSIONÁRIO, ocasião em que a liberação deverá ocorrer 
de comum acordo entre os gestores. 
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IV – Admite-se o pagamento das referidas despesas de forma integral por quaisquer 
dos entes, desde que realizado o regime de compensação de horários pelo servidor 
cedido. 
 
Parágrafo único: As disposições de rateio acima indicadas se dão pelo fato de que o 
proveito intelectual do servidor cedido poderá ser usufruído por ambos os entes, de 
tal sorte que serão beneficiados, direta ou indiretamente, dadas as atividades 
desempenhadas pelo servidor. 

 
CLÁUSULA OITAVA. Na hipótese de o servidor cedido cometer infrações administrativas ou 
manter conduta incompatível com suas funções, o CESSIONÁRIO deverá registrar o(s) fatos(s) 
ocorridos, encaminhando ao CEDENTE ofício para abertura do devido Processo Administrativo 
Disciplinar ou para tomar outras providências cabíveis, nos termos da legislação seberiense. 
 
CLÁUSULA NONA. Este termo vigorará a partir de sua assinatura, até a data de 31 (trinta e 
um) de dezembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), permitida sua renovação, por iguais e 
sucessivos períodos. 

 
§ 1º. O servidor será disponibilizado em tempo parcial para o cessionário, 
imediatamente após a publicação de Portaria expedida pelo CEDENTE. 
 
§ 2º. O presente termo poderá ser desfeito, com a consequente revogação da 
cedência, a qualquer tempo de comum acordo, pelo CEDENTE ou a pedido do servidor 
cedido, desde que a comunicação formal seja feita com, pelo menos, 30 (trinta) dias 
de antecedência. 

 
CLÁUSULA DEZ. Ao servidor cedido ficam garantidos todos os direitos, deveres, obrigações e 
responsabilidades dispostas na Lei Municipal nº. 3.491/2012 e alterações posteriores, bem 
como o disposto no Decreto Municipal nº. 081/2013, os quais fazem parte integrante deste 
Termo de Convênio e deverão ser cumpridas por todas as partes envolvidas. 
 
CLÁUSULA ONZE. As despesas decorrentes do Termo de Convênio para Cedência de Servidor 
em Tempo Parcial serão suportadas por dotações próprias do orçamento municipal do 
CEDENTE e do CESSIONÁRIO. 
 
CLÁUSULA DOZE. As partes elegem, de comum acordo, o Foro da comarca de Seberi/RS para 
dirimir eventuais litígios decorrentes da aplicação deste convênio. 
 
 E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento, em 03 (três 
vias) vias de igual teor e forma, juntamente duas testemunhas e mediante concordância do 
servidor cedido. 
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Seberi/RS, ___ de dezembro de 2018. 
 
 
 

_______________________________                           _______________________________ 
CEDENTE                                                                    CESSIONÁRIO 

 
 

_______________________________                           _______________________________ 
TESTEMUNHA 01                                                       TESTEMUNHA 02 

 
 

_______________________________ 
CEDIDO 

 
 
 
 
 
 

 


