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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul' ,

,.,.,

LEI MUNICIPAL 'NQ 09/91,1 de 28 de fevereiro de 1991.

Altera redação do Art.4Q da Lei
Municipal nQ 113/90, de 07/12/
/90, e dá outras providências.

o PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:
Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu, no !!

so das atribuições legais que 'me confere a Lei Orgânica Municipal, sanciono
e promulgo a seguinte Lei:

Art.1Q O Art; 42 da Lei Municipal n2.113/90, de 07/12/
/90 passa a vigorar coma seguinte redação:

"Art. 42 A remuneração do servidor cedido será suportada
pelo órgão, entidade ou instituição beneficiária, às suas expensas exclusi-
vas, em toda a extensão e para todos os efeitos, com observância do corres
pondente padrão remuneratório e desenvolvimento funcional, consoante as nor
mas municipais pertinentes;

~ 12 A conce~são de eventuais gratificações ou acres
cimos" pecuniários iisexpensas exclusivas do órgão, entidade ou instituição
beneficiária, não tl~ráqualquer reflexo no padrão remuneratório do servidor
cedido, ante o Munieípio; não gerando qualquer direito, vinculo, vantagens
ou benefícios, permanentes ou não; cessando concomitantementE~ com a cedência.

~ 22 A remuneração do servidor cedido poderá, entr.e-
tanto, ~er suportada as expensas e.xclusivas do Municfpio, quando a entid~ide
ou instituição beneficiária não (~xplorar atividade econômica, ou se tratar
de órgão público da administração direta dos Poder.es da União e do Estado do
Rio Grande deiHulL ou, ainda, quando a entidade ou instituiç,io beneficiária
tiver reconhecida utilidadH pú'blica;,assim declarada em Lei Nunicipal."

Art. 2Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
çao, revogadas as disposiç~es em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos vin-
te e oito (28) dias do mês de fevereiro do ano de 1991.

PAULO AR
j

Prefeito Municipal

Secretário
em exercício"


