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LEI N° 57912020 	 SERRARIA. 28 DE FEVEREIRO DE 2020. 

DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO DE CESSÃO 
E DE PERMUTA ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS 
OCUPANTES DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO 
DO MUNICÍPIO DE SERRARIA E SERVIDORES DE 
OUTROS ÓRGÃOS DOS PODERES DA UNIÃO, DO 
ESTADO DA PARAÍBA E DOS MUNICÍPIOS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte 
lei: 

Art. 1 1. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou permutar, 
temporariamente, Servidor Público Municipal para a prestação de serviços junto a 
Órgãos Públicos dos Poderes da União, do Estado e de outros Municípios, com as 
quais o Município de Serraria mantenha convênio. 

§ 1°. Para os efeitos desta lei, Cessão é o ato administrativo 1,que implica o 
exercício do cargo por servidor público em outros órgãos dos Poderes da União, do 
Estado e dos municípios, ou receber servidor público de outros órgãos com o intuito 
de colaboração, seja pela condução de esforços em atividades comuns, seja pela 
transferência de conhecimento técnico, mediante a celebração de instrumento 
específico para esta finalidade. 

§ 20. Permuta é a cessão recíproca de servidores públicos municipais de 
Serraria e servidores dos Poderes da União, do Estado e de outros Municípios. 

Art. 20 . A cessão ou permuta de servidores de que trata o artigo 1 0  desta lei 
será precedida de convênio celebrado entre as partes, conforme a previsão do art. 62, 
II, da Lei Complementar 10112000 (LRF), de acordo com os interesses do município e 
necessidades do órgão para o qual o servidor venha a ser cedido. 

Art. 30. A cessão ou permuta do servidor será recusada nas seguintes 
hipóteses: 	 - 

1. existência de prejuízo à prestação do seç 
verificado com a ausência do servidor; 
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II. estar o 	cumprindo estágio probatório; 
liiestar o servidor respondendo a processo administrativo 

Art. 40  A cessão de servidor de que trata esta lei será feita com ou sem ônus 
para o Município, dependendo do interesse público envolvido na cessão. 

Art. 5°. A frequência do servidor cedido ou permutado será controlada pela 
entidade pública cessionária e será informada mensalmente, por escrito, à Prefeitura 
Municipal, arquivando-se cópia na repartição de origem para controle e eventuais 
comunicações pertinentes à cessão. 

Art. 60. A entidade pública cessionária não poderá, sob qualquer pretexto, 
alterar a designação do servidor cedido para o desempenho de função que não esteja 
compreendida no Convênio. 

Art. 7°. A cessão ou permuta de que trata esta lei poderá ser revogada a 
qualquer tempo, em havendo interesse público, sem que isso gere direitõs ao servidor 
cedido ou à entidade beneficiada. 

Art. 81. O prazo de permanência do servidor em cessão, na fcrma do artigo 
10 desta lei, terá como limite máximo o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao término 
do mandato do Prefeito Municipal que o autorizou. 

§ 1 0. No primeiro dia útil subsequente ao prazo estabelecido no caput deste 
artigo, o servidor deverá se apresentar no Setor de Recursos Humanos do órgão de 
origem. 

Art. 90. No caso de permuta de servidores entre os órgãos públicos referidos 
no § 20, do art. 1 0  desta Lei, a remuneração e os encargos legais do servidor 
permutado caberão ao órgão de origem. 

Art. 10. O recolhimento da contribuição prevídenciária de servidor não 
pertencente ao quadro funcional do Município deverá obedecer à legislação de seu 
ente de origem. 

Art. 11 O cedente ou permutante poderá, a qualquer tempo, niediant9,jt110
zz de conveniência ou oportunidade, requisitar o retorno do servidor público,edido ou 

permutado. 
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Parágrafo único. No caso de permuta, precedido da devida comunicação, 

cada servidor deve retornar ao seu órgão de origem. 

Art. 12. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação 
própria consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário. 

Art. 13. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

PETROMO DE FREITAS SILVA 
Prefeito 


