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LEI N° 1134, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017. 

Autoriza o Executivo Municipal a ceder servidor 

público municipal para a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais - APAE deste 

Município e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, 

aprovou e eu, Prefeito Municipal interino, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Executivo Municipal, conforme artigo 104, § 2º, da Lei Orgânica do 

Município de Nova Laranjeiras, autorizado a ceder 01 (um) servidor público municipal para 

prestação de serviços junto à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova 

Laranjeiras - APAE, sem ônus para a referida entidade, de caráter filantrópico, sendo: 

I - Professor titular de cargo de Carreira do Magistério Público Municipal, com atuação 

na educação infantil e/ou nos anos iniciais do ensino fundamental.   

Art. 2° A cessão de servidor público municipal para a Entidade de que trata o artigo 1º 

desta Lei será precedida de Termo de Cessão celebrado entre as partes, com prazo máximo de 

vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos de 12 (doze) 

meses, mediante termos aditivos de prazo. 

Art. 3° A cessão de que trata esta Lei poderá ser revogada a qualquer tempo, em 

havendo interesse público, sem que isso gere direitos ao servidor cedido ou à entidade 

beneficiada. 

Art. 4° O servidor cedido nos termos desta Lei fará jus a todos os benefícios e 

gratificações decorrentes de seu Plano de Cargo, Carreira e Remuneração do Magistério 

Público Municipal de Nova Laranjeiras.  

Art. 5° As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação própria 

consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário. 

Art. 6º Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.  

Gabinete do Prefeito de Nova Laranjeiras, 22 fevereiro de 2017. 

 


