
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul

LEI MUNICIPAL NQ 113/90, de 07 de dezembro de 1990.

Dispõe sobre cedênclas de servido-
res municipais, e dá outras "provi";;'
dências.

o PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:

Não será considerado fato desabonador para a i car...,.

cedências de servidores municipais ficam" a paE
pelas disposições elencadas na presente'Lei.

As cedências de servidores serão precedidas da as~

f 2Q

f lQ

reira funcional do servidor a recusa em assinar o termo de concordância de ce-
dência.

Art. 2Q As cedências de servidores municipais ficam autori
zadas mediante a observância das seguintes condições:

I - somente poderão ser cedidos servidores municipais

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu, no uso
das atribuições legais que me confere a Lei Orgânica Municipal, sanciono e pr_o

!Im~lgolla seguinte Lei:
Art. lQ As

tir desta data, regulamentadas
II
il

sina~ura de um termo de concordância pelo servidor. '
'I

;

para:
~ ,!!o a) autarquias, fundações públicas, públicasempresas

:~ sociedades anônimas de economia mista, do Municí
i

e
l,1:- pio;

b) - entidades dos Poderes da União, dos Esta-orgaos e

. . .

dos, do Distrito Federal e dos demais municípios;
c) in?~ituições de assistência social, comunitáriasou

filantrópicas, sem fins lucrativos; e
d) instituições educacionais de ensino fundamental de

12 e 22 graus, sem fins lucrativos;
11 - todas as cedências ficam condicionadas à formaliza

ção de ato expresso firmado com órgão, entidade ou
instituição beneficiária, cujo instrumento conter~
dentre outros elementos, os seguintes:

a) qualificação do órgão, entidade ou instituição be...,.
neficiária, e demais elementos de identificação e
endereçamento do ente e do respectivo representan-
te legal firmatário;

b) nome, qualificação, cargo, emprego ou função do
servidor cedido, com a respectiva anuência, 'atri-
buições funcionais, padrão de remuneração e jorna-
da laboral;

c) natureza e finalidade da cedência;
d) atribuições e atividades habituais a serem cometi-
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das ao servidor cedido, circunstâncias e condições
ambientais do local da jornada laborativa;

e) jornada laboral, com respectivo início e término,
turnos e intervalos, a que se submeterá o servidor
cedido.

Art. 3Q Do instrumento formal de cedência constarão, den~
tre outras obrigações de responsabilidade do órgão, entidade ou instituição be
neficiária, as seguintes:

I - a remessa mensal da efetividade do servidor cedidq
com registro diário de presenças e ausências, ass!
duidade e pontualidade, ocorrências abonatórias ou
desabonatórias de sua conduta funcional, faltas ou
infrações a normas regulamentares e demais fatos e
eventos pertinentes, inclusive justificativas apr~
sentadas; e

11 - assunçao expressa pelo órgão, entidade ou institui
ção beneficiária, de não cominar jornada laboral
excedente à jornada estabelecida para o servidor
cedido, e tampouco cometer-lhe atribuições ou ati-
vidades distintas das enunciadas no ato de cedên-
cia, inclusive no que se refere a local e condi-
ções ambientais.

Art. 4Q (vetado).
Art. 5Q Responderá o órgão, entidade ou instituição benefi

ciária; solidária, subsidiária ou regressivamente, perante o Município, o ser-
vidor cedido ou terceiros, por todos e quaisquer õnus, encargos ou perdas e da-
nos causados ou sofridos em razão da cedência de servidor municipal, expressa-
mente âssumindo tal õnus sob a forma de responsabilidade objetiva do orgao, en
tidade ou instituição beneficiária.

Art. 6Q As cedências serão formalizadas por prazo determi-
nado, nao excedentes a um ano, podendo~ entretanto, serem renovadas por iguais
períodos, sucessivamente, sempre observadas as condições e cautelas elencadas
pela presente Lei.

Parágrafo único. (vetado).
Art. 7Q As cedências poderão ser canceladas pelo Município

a qualquer tempo ou título, casos em que os servidores cedidos retornarão ao
serviço público municipal, imediatamente, sob pena de infração funcional; sem
que caiba ao órgão, entidade ou instituição beneficiária, qualquer direito ou
pretensão a ressarcimento.

Art. 8Q Dentro do prazo de sessenta dias da data da publi-
cação 4e:~Lei, a A4ministração proce4erá a a4equação 4e t04as as ce4ências
4e serVi~S municipais em curso às4isposiçõesretro enuncia4as, em t0409 os
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...
seus efeitos.

Art. 9Q A presente Lei será regulamentada por meio de de-
creto, no que couber, dentro de sessenta da data da sua publicação.

Art. 10. As despesas decorrentes desta Lei correrão a con
ta das dótaçõesorçamentárias próprias.

Art. 11. A presente Lei entra em vigor na data da sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos sete
(07) dias do mes de dezembro do ano de 1990.

PAULO
o Municipal

ublique-se.

em exercício

mecm .



. I O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL D~ NOVO HAMBURGO,faço
sabeu que esta aprovou e eu promulgo as segulntes partes vetadas,
'pelo IExecutivo, com veto rejeitado nesta Casa:

I

PAST.A_.JQ CORRESP. Ú.º .-3"."?:"'_"j
PROTOCOLADO EM /20 '_9_?tS9.J.._

J)20rfé-k:Pk 4~- ~
(No, ~ S.~ '\M.' oLo-vn .11ilu- I
f'\.A.(.0~.jQv.-:"'? e- (W. ~. ~.

..........

..........

..........

39 - . f •••••••

I

I I - •.•..•.••

Art. 19 - .........
~19 .... .....
929 - .. • ......

Art. 29 . ........
I - ....... • .
a) ..... ....
b) .........
c) ... ......
d) ...... • ..
11 - .. .......
a) .........
b) .....H.e _...
c) ...... • ..
d) ...... ...
e) .....• ...

Art.

Art. 49

Art. 69 -
Art. 59 ...

LEr MUNICIPAL N9 113/90, de 07 de dezembro de 1990.

Dispõe sobre cedência de Servido-
res Municipais, e dá outras provi
dências.

CÂMARA DE VEREADORES DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul

i

As cedências serao realizadas com a aprova-
çio da Cimara Municipal e sem anus ou encar

gos para o Município, sendo que o órgio, entidade ou instituição
beneficiária arcará, às suas expensas exclusivas, com a remunera-
ção do servidor cedido, em toda a sua extensão e para todos os e-
feitos, com observincia do correspondente desenvolvimento funcio-
nal, consoante as normas municipais perti
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Parágrafo Onico - A Administraçio Municipal enviará
anualmente ao Poder Legislativo,p~

ra conhecimento das lideranças partidárias, relaçio contendo' o
nome lidoSservidores cedidos acompanhada de cópias dos instrumen-
tos formais de ced~ncia e do termo de concordincia.

Art. 79 ..........
Art. 89 - ..........
Art. 99 - .... ......
Art. 10 - ..........
Art. 11 - .....' .... •

(vinte) dias
ta e um).

I

I

GABINETE DA PRESIDENCIA "VICTOR HUGO KUNZ", aos 20
do mês de fevereiro de 1991 (mil novecentos e noven

~ªMfH q !º----gAdonar ~~langa Schmidt,
Presidente.

Regist~re-se. e;U~bli:-se
~.q ,#'- ~::~)Bel Maria Ne i Moretto

Diretora-Geral


