
 

 

PROJETO DE LEI Nº 276, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

Autoriza o Poder Executivo a ceder 

funcionário público municipal a outro 

ente público, bem como a receber 

servidor cedido, e dá outras 

providências. 
 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, 

no uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração de Vossa Excelência e do 

Colendo Plenário o seguinte 
 

PROJETO DE LEI: 
 

Art. 1°. Fica autorizado o Poder Executivo a realizar a cedência da servidora 

Ana Paula Randon Mesquita, matriculada sob o nº. 8184, professora de ciências 

biológicas e séries finais, lotada na Secretaria de Educação e Formação Profissional, 

com regime de 20h, ao município de Candiota/RS. 

 

Art. 2º. Em contrapartida à tal cedência, o Município de Candiota/RS cederá ao 

Município de Bagé/RS, o médico veterinário Paulo Ricardo Pinto Motta, matriculado 

sob o nº. 2111, lotado na Secretaria de Agropecuária de Candiota/RS, com regime de 33 

horas, para atuar no exercício 2017/2018, com possibilidade de renovação se for de 

interesse das partes. 

 

Art. 3°. O ônus do pagamento será responsabilidade do cedente. 

 

Art. 4º. A presente cedência será formalizada mediante celebração de 

instrumento específico, conforme legislação pertinente. 

 

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

 

           GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 10 de dezembro de 

2017. 

 

 

                        DIVALDO 

LARA 
                                                                                                      

Prefeito Municipal 
  
EDUARDO DEIBLER 



 

 

    Secretário/GEPLAN 
 

               CLEMENTINO 

MOLINA 
           Chefe de Gabinete 

JUSTIFICATIVA   

 

 

Senhores Vereadores, 

 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo obter autorização legislativa para que 

o Poder Executivo possa regulamentar o procedimento de cessão e de permuta entre 

servidores públicos do Município de Bagé e Candiota, e dá outras providências. 

 

Neste ínterim, o mencionado projeto visa a cedência da servidora Ana Paula 

Randon Mesquita, matriculada sob o nº. 8184, professora de ciências biológicas e séries 

finais, lotada na Secretaria de Educação e Formação Profissional, com regime de 20h, 

ao município de Candiota/RS. 

 

Em contrapartida à tal cedência, o Município de Candiota/RS, cederá ao 

Município de Bagé/RS, o médico veterinário Paulo Ricardo Pinto Motta, matriculado 

sob o nº. 2111, lotado na Secretaria de Agropecuária de Candiota/RS, com regime de 33 

horas, para atuar no exercício 2017/2018, com possibilidade de renovação se for de 

interesse das partes. 

 

Destaca-se o interesse e relevância do aludido projeto de lei para a 

Municipalidade, visto que o referido servidor contribuirá com a qualificação do serviços 

oferecidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. 

 

Ademais, resta estreme de dúvidas que o que aqui se pleiteia é a regulamentação 

de uma norma de interesse público e coletivo, objetivando tal  autorização para que não 

se incorra em nenhuma irregularidade. 

 

Como se trata de matéria da maior relevância, esperamos a pronta acolhida e 

aprovação do aludido projeto. 

 

           GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 10 de dezembro de 

2017. 

 

 

             DIVALDO LARA 
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