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LEI Nº 286/2013, DE 06 DE MARÇO DE 2013.

“DISPÕE  SOBRE  A  CESSÃO  DE  SERVIDORES  PÚBLICOS  ENTRE
ÓRGÃOS  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  DIRETA,  DOS  PODERES
EXECUTIVO E LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

 

VALMIR DA SILVA, Prefeito do Município de Iporanga, Estado de São Paulo, no uso e gozo
de suas atribuições legais,  FAZ SABER, que a Câmara Municipal  aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte lei:

Art. 1º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a ceder servidor público ocupante de
emprego de caráter efetivo, pertencente ao quadro de funcionários da Prefeitura Municipal,  ao Poder
Legislativo local, nas seguintes hipóteses:

I   - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança;
II  - em casos de urgência e necessidade;
III - em casos previstos em Leis específicas.  

§ 1º -  A cessão far-se-á mediante Portaria do Chefe do Executivo, e poderá ser cessão
gratuita  ou  com  encargos,  sendo  que,  se  gratuita  deverá  constar  previamente  da  lei  de  diretrizes
orçamentárias e/ou lei orçamentária anual.

§ 2º -  Na hipótese do inciso I,  deste artigo, o ônus da remuneração será do órgão ou
entidade que aceitar a cessão.

Art. 2º A cessão se dará respeitando-se as garantias do contrato individual de trabalho,
previstas  na  CLT-  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  em  face  da  aplicação  desse  regime  contratual,
permanente, entre o município e os servidores.

 
Parágrafo Único - A cessão não implicará na ruptura do vínculo empregatício do servidor e

nem a perda da vaga correspondente ao emprego para o qual foi investido originariamente e se encontra
efetivado, bem como, serão garantidos todos direitos inerentes à sua carreira, remuneração, contagem do
tempo de serviço e demais vantagens.

 
Art. 3º Fica facultado ao servidor cedido optar pela remuneração inerente ao seu cargo de

origem ou pela remuneração do cargo comissionado a que exercerá no órgão concessionário.

Parágrafo  Único  - O  controle  de  ponto  e  freqüência  ficará  sob  o  encargo  do  órgão
cessionário.

Art. 4º Para os fins desta Lei considera-se:
 

I – Solicitação: ato devidamente justificado e por escrito, emitido pelo órgão cessionário,
requerendo  a  cessão  de  servidor,  sem  alteração  da  lotação  no  órgão  de  origem  e  sem  prejuízo  da
remuneração ou salário permanente, inclusive encargos sociais, abono pecuniário, gratificação natalina,
férias, adicionais e demais vantagens inerentes da carreira;

IPORANGA - S P Lei 286/2013

mailto:adm@iporanga.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGAPREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA
“Capital das Cavernas”

PABX: (15) 3656–9830 / e-mail: a d m @ i p o r a n g a . s p . g o v . b r
Praça Padre Caiaffa, 70 – Centro – CEP 18330-000 – Iporanga/SP

CNPJ/MF 46.634.283/0001-24 – Inscr. Estadual Isenta.
www.iporanga.sp.gov.br

 
II – Cessão: ato autorizativo expedido pelo Prefeito ou autoridade máxima das entidades

componentes da Administração Direta, deferindo a solicitação do órgão cessionário e determinando ao
Setor de Recursos Humanos as anotações e providências necessárias;

 
III – Reembolso: restituição ao órgão cedente das parcelas da remuneração ou salário, de

natureza permanente, inclusive encargos sociais, abono pecuniário, gratificação natalina, férias, adicionais
e demais vantagens inerentes à carreira referente ao emprego no órgão de origem e as devidas diferenças
salariais se ouver;

 
IV  –  Órgão  Cedente:  pessoa  jurídica  de  direito  público  (Administração  Direta  do

Município), na qual se encontra investido e lotado originariamente o servidor;
 
V – Órgão Cessionário: pessoa jurídica de direito público (Poder Legislativo local), onde o

servidor irá exercer suas atividades.
 

Art.  5º A cessão disposta  nesta  Lei  tem caráter  precário  e discricionário,  podendo ser
concedida  por  tempo  indeterminado  e  ser  revogada  a  qualquer  momento  a  critério  do  Executivo
Municipal. 

Art. 6º O descumprimento do disposto nesta lei implicará no término da cessão, devendo
o servidor cedido apresentar-se ao seu órgão de origem a partir da notificação pessoal expedida pelo
órgão cedente;

 
Art. 7º As despesas provenientes da execução desta Lei serão suportadas pelas dotações

orçamentárias vigentes, suplementadas se necessário.

Art. 8º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

Iporanga, 06 de Março de 2013.
  

VALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal

Registrado em livro competente e publicado em Mural, na data supra.
Departamento Municipal de Administração

ELENICE MACIEL DE OLIVEIRA
Diretora de Dep. de Administração
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