
LEI MUNICIPAL Nº 681/2013, de 29 de janeiro de 2013. 

 

“Autoriza o Poder Executivo do município de Novo Xingu a 

excepcionar a regra contida no art. 109 do Estatuto dos 

Servidores públicos do município – Lei Municipal nº. 119/2002, 

objetivando o cumprimento de convênio com o município de 

Constantina, autorizado pela Lei Municipal nº. 675/2013 e dá 

outras providências”.  

 

  IVAN CARLOS MARTINELLI, Prefeito Municipal em 

Exercício 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 Poder Executivo de Novo Xingu, autorizado a 

excepcionar a regra contida no art. 109 do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Novo 

Xingu – Lei Municipal nº. 119/2002, objetivando o cumprimento do convênio a ser firmado com o 

município de Constantina, conforme autorização legislativa concedida através da Lei Municipal nº. 

675/2013, ficando o município de Novo Xingu autorizado a efetuar cedência por permuta de 

servidor que se encontra em desempenho do estágio probatório.  

 

Art. 2º. A cedência por permuta de servidor que se encontra em 

estágio probatório, a que se refere o artigo anterior, fará com que o estágio probatório do mesmo 

seja suspenso até o retorno do servidor as atividades no órgão de origem.  

 

Art. 3º. A presente Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação.  

 



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 29 de janeiro de 2013.   

 

 

 

IVAN CARLOS MARTINELLI 

Prefeito Municipal em Exercício 

Registre-se e Publique-se 

 

MARCELO KUSTER RAUCH 

Secretário Municipal de Administração 



 MENSAGEM JUSTIFICATIVA A LEI MUNICIPAL Nº681/2013 

 

 

    Senhor Presidente e Senhores Vereadores: 

       

É com muita satisfação que na oportunidade nos dirigimos à presença 

dos nobres Vereadores para apresentar mensagem justificativa a Lei Municipal 681/2013. 

 

A Lei Municipal nº. 681/2013, têm por finalidade a obtenção de 

autorização para que o Poder Executivo do município de Novo Xingu possa excepcionar a regra 

contida no art. 109 do Estatuto dos Servidores públicos do município – Lei Municipal nº. 119/2002, 

objetivando o cumprimento de convênio com o município de Constantina, autorizado pela Lei 

Municipal nº. 675/2013 e dá outras providências.  

É importante mencionar, que o art. 109, caput da Lei Municipal nº. 

119/2002, prevê:  

 

“Art. 109 - O servidor ocupante de cargo efetivo e estável poderá ser cedido para 

ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados e dos 

Municípios, nas seguintes hipóteses:”.  

 

Desta forma, tendo em vista que a cedência autorizada pela Lei 

Municipal nº. 675/2013 será de servidor do município de Novo Xingu ocupante de cargo de 

provimento efetivo, porém, o mesmo ainda se encontra em estágio probatório, o qual irá 

desempenhar no município de Constantina as atribuições de Diretor de Escola, sendo necessário a 

aprovação do presente Projeto de Lei Municipal, objetivando excepcionar a regra contida no 

Estatuto dos Servidores Públicos do município, para o cumprimento do convênio supracitado.  

 

Vale ressaltar, que o presente Projeto de Lei, prevê a suspensão do 

estágio probatório do servidor a ser cedido por permuta, pelo período de vigência da mesma, até o 

seu retorno ao órgão de origem.  

 



Pelos motivos, damos por justificado a Lei nº 681/2013, o qual segue 

para análise e votação por Vossas Excelências, em regime de urgência urgentíssima.  

 

    Contamos com a compreensão dos Nobres Vereadores para a 

apreciação e aprovação do presente projeto de lei. 

 

 

                                     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU - 

RS, em 29 de Janeiro de 2013. 

 
 

 

 

IVAN CARLOS MARTINELLI 

Prefeito Municipal em Exercício 

 


