
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI N° 8.258, DE 06 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza o Poder Executivo a firmar
Convênio de cedênc;a de servidor para
atendimento do Escritório do IPERGS.

O PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio de cedência de 01 (um)
servidor para o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS, pelo
período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o
limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com o inciso 111do Art. 129 da Lei Complementar nO
07/90 e nos moldes da minuta de convênio, que é parte integrante desta Lei.

fi 1° Fica o IPERGS responsável pelo controle de efetividade do servidor cedido,
sendo que o registro de ponto deverá ser encaminhado ao Departamento de Pessoal do
Município de Carazinho, até o dia 10 (dez) de cada mês.

S 2° A carga horária desempenhada pelo servidor cedido será compatível com a do
cargo de investidura do mesmo no Serviço Público Municipal.

S 3° Caberá ao Município indicar outro servidor para substituir o cedido, apenas nos
casos em que houver pedido de afastamento por parte deste por período superíor a 15 (quinze)
dias.

Art. 2° O convênío de que trata o Art. 10 desta Lei tem por objetivo viabilizar
atendimento do Escritório do IPERGS no Município de Carazinho, para prestar assistência aos
segurados do Instituto.

Art. 3° O ônus pelo pagamento da remuneração do servidor ficará a cargo do
Município.

Art. 4° As despesas decorrentes desta Lei serão cobertas pelas dotações próprias
do órgão e unidade de lotação do servidor cedido.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 06 de setembro de 2017.
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