
 LEI MUNICIPAL Nº. 504/2009, de 23 de janeiro de 2009.   

  

 

Autoriza o Executivo Municipal a realizar permuta de Servidores 

com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

GÉLCIO MARTINELLI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – 

RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a permutar 

Servidores com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Art. 2º - A permuta poderá ser efetuada pelo prazo de até 04 

(quatro) anos. 

 

Art. 3º - Os vencimentos de cada Servidor serão de 

responsabilidade do ente de origem do mesmo. 

 

Art. 4º - O município poderá complementar o vencimento dos 

Servidores do Estado até o limite anual obtido no cargo que o mesmo venha a ocupar no município. 

 Parágrafo Primeiro – O valor da complementação a ser paga 

pelo município será calculada com base na diferença entre o vencimento atribuído ao cargo que o 

Servidor Estadual venha a ocupar no município e o valor que o mesmo recebe do Estado. 

 Parágrafo Segundo – A complementação somente será possível 

se o vencimento pago pelo Estado for inferior ao vencimento atribuído ao cargo ocupado no 

município. 



 Parágrafo Terceiro – Os vencimentos anuais dos Servidores 

repassados pelo município ao Estado somados a complentação paga aos Servidores repassados ao 

município não poderão exceder ao vencimento anual dos cargos ocupados pelos Servidores do Estado 

no município. 

 

Art. 5º - Os Servidores repassados pelo município ao Estado 

poderão ser do quadro efetivo ou contratados temporariamente especificamente para a efetivação do 

ato de permuta. 

 

     Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 23 de janeiro de 2009. 
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