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Lei Nº:5.487/2010
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 2.215, DE 1991, NO
REGIME JURÍDICOS ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CASCAVEL.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 2.215, DE 1991, NO REGIME
JURÍDICOS ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA, INDIRETA E DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL.

  A Câmara Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte Lei:

  A Art. 1º O Art. 134, da Lei Municipal 2.215, de 27/06/1991, passa a vigorar com a seguinte
redação:

  “Art. 134. Ao servidor efetivo poderá ser concedido afastamento sem remuneração por motivo
de cedência para desempenho de cargo em comissão em órgãos ou entidades dos Poderes da
União, Estados e dos Municípios, mediante autorização expressa do Chefe do Poder Executivo
Municipal ou do Presidente do Poder Legislativo Municipal, quando for o caso.       

     § 1º O ente solicitante, que pretender a disposição de servidor público municipal, deverá
encaminhar ao Chefe do Poder Executivo Municipal ou Presidente do Poder Legislativo
Municipal, ofício firmado por seu titular máximo ou autoridade formalmente delegada.

  § 2º O recolhimento previdenciário patronal, bem com o desconto e repasse da contribuição
previdência do servidor cedido será de inteira responsabilidade do órgão cessionário.

  § 3º O período de afastamento correspondente a cessão será computado para fins de
contagem de tempo para concessão de aposentadoria, não sendo considerado como efetivo
exercício para concessão de quaisquer outros benefícios ou para as progressões das carreiras
horizontais e verticais.

  § 4º Fica terminantemente vedada a acumulação de remuneração do cargo efetivo com o de
cargo em comissão, sendo que o servidor ficará na condição de licenciado a partir do dia em
que tomar posse no cargo em comissão no órgão solicitante.

  § 5º O prazo de permanência do servidor à disposição na forma do caput deste artigo terá
como limite máximo o terceiro dia útil após exoneração no cargo que motivou o afastamento,
devendo o servidor se apresentar no Departamento de Recursos Humanos do órgão de
origem, tendo em mãos ato informando seu retorno.
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  § 6º O não comparecimento do servidor na forma estabelecida no parágrafo anterior gerará
anotação de faltas, podendo caracterizar abandono de cargo, de acordo com a legislação em
vigor. 

  Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

  

  Gabinete do Prefeito Municipal

  Cascavel, 03 de maio de 2010.

  

  

  Edgar Bueno

  Prefeito Municipal

  

  Kennedy Machado

  Secretário de Assuntos Jurídicos

  

  Alisson Ramos da Luz                                       

  Secretário de Administração
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