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LEI MUNICIPAL Nº456, DE 31 DE JANEIRO DE 2.012 
 

“DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA CELEBRAÇÃO CONVÊNIO 
COM O MUNICIPIO DE APIAÍ VISANDO A CESSÃO RECIPROCA DE FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS MUNICIPAIS” 

 
                                                                 
ALUIZIO RIBAS DE ANDRADE, Prefeito do 
Município de Itaoca, Estado                                                                  
de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais; 

                                                                       
FAZ SABER que  a Câmara Municipal de   
Itaoca   aprovou  e  ele  promulga   e sanciona 
a seguinte LEI: 
 

 

 
ARTIGO 1º-  Fica o PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ITAÓCA autorizado a celebrar 
convênio  com o Município de Apiaí, visando a cessão de servidor publico municipal 
efetivo ocupante de cargo publico no quadro de pessoal do Município -   por prazo 
determinado de 12 (doze)  meses, prorrogado por igual e sucessivo  período;  
 
 
ARTIGO 2º. – Os funcionários ora especificados ficarão à disposição da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE APIAÍ, enquanto vigorar o convênio, a quem caberá designar o local e o 
horário onde executarão suas atribuições funcionais, informando mensalmente  sua 
freqüência a Seção Pessoal do Município de origem, para fins de prover seus 
vencimentos;  
 
 
ARTIGO 3º. – O Poder Executivo do Município de Itaóca,   fica autorizado a receber, em 
contra-partida, a mesma e equivalente  quantia de servidores públicos cedidos, limitado 
no  máximo à  03 (três)   – componentes efetivos  do Quadro Funcional do Município de 
Apiaí,  que deverão serem cedidos – à serem nominalmente  indicados pela aquela 
Administração – para prestarem seus serviços junto à esse Município, a quem caberá 
designar o local e o horário onde executarão suas atribuições funcionais, informando 
mensalmente a sua freqüência ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 
origem, para fins de prover seus vencimentos;  
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ARTIGO 4º- As despesas decorrentes da execução desta lei, serão atendidas, no 
corrente exercício, por conta das dotações consignadas no orçamento fiscal vigentes, 
suplementadas se necessárias;  

 
 
ARTIGO 5º. - Esta LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

eventuais disposições em contrário. 
 

 
 

ALUIZIO RIBAS DE ANDRADE  

Prefeito do Município de Itaoca 
 


