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Estado de Santa Catarina 
Governo Municipal de Entre Rios 

LEI MUNICIPAL Nº 851/2022 

De 29 de setembro de 2022 

 

 

 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CEDER 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM ÔNUS 

PARA O MUNICÍPIO” 

 

 

JOÃO MARIA ROQUE, prefeito de Entre Rios, estado de 

Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são 

conferidas na Lei Orgânica do Município e em conformidade 

com a legislação vigente, FAZ SABER que a Câmara 

Municipal de Vereadores votou, aprovou e eu SANCIONO a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder 

servidor público municipal ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 

para a Vara Única da Comarca de São Domingos, cuja finalidade é 

manter a celeridade na tramitação dos processos, considerando a 

ampliação da competência territorial abarcada por esta Comarca. 

 

Parágrafo único - A cessão de que trata esse artigo será 

efetivada sem ônus para o cessionário, no que diz respeito ao 

pagamento dos vencimentos do servidor cedido. 

 

Art. 2º O convênio tem por objeto a disponibilização, pelo 

Município de Entre Rios, de servidor do seu quadro para atuar junto ao 

Fórum da Comarca de São Domingos, ficando o Prefeito autorizado a 

tomar todas as medidas administrativas e jurídicas pertinentes para o 

cumprimento do objeto desta lei. 

 

Parágrafo Único - No convênio que será firmado com o Estado 

de Santa Catarina, por intermédio do Poder Judiciário, serão 

estabelecidos a forma e o detalhamento acerca da cessão de servidor 
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de que trata esta Lei, bem como os direitos e deveres de cada ente 

público. 

 

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei 

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. 

 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do prefeito, em 29 de setembro de 2022. 

 

 

 

JOÃO MARIA ROQUE 

prefeito 
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