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    LEI Nº 2.593, de 03 de junho  2019. 
 
 
 

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA LEI Nº 1.903 
DE 09 DE MARÇO DE 2004.” 

 
 
 
ANTÔNIO CARLOS MAIA FERREIRA, Prefeito do Município de Getulina, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 
 
Art. 1º Os artigos 2º, 3º, 4º, 5º, da Lei nº 1.903 de 09 de Março de 2.009 passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 2º O objeto do convênio de que trata o artigo 1º (primeiro) 

desta Lei será a cessão de servidores para prestarem serviços 

junto ao cessionário, e também de estagiários à título 

remunerado, com a finalidade de possibilitar ao estudante, a 

complementação e aperfeiçoamento prático do seu curso, sem 

ônus ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

  

Art.3º A cessão de que trata o presente convênio recairá em 

servidores públicos municipais ocupantes de cargo de 

provimento efetivo, não importando se do regime estatutário ou 

celetista, e também em estagiários selecionados pela 

municipalidade, que serão designados exclusivamente para as 

unidades Judiciárias instaladas nesta Comarca. 

 

 

Art. 4º O pagamento de todas as despesas com remuneração, 

encargos previdenciários e trabalhistas, bolsa auxilio, bem como 

quaisquer outros, que porventura integrem os salários ou 

vencimentos dos servidores e estagiários cedidos ficarão por 

conta do cedente. 

 



       PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULINA 
               Praça Bernardino de Campos, nº 184 – Centro –Getulina – SP  CEP 16450-000     Fone(14)3552-9222 

                                               CNPJ  44.528.842/0001-96 E-mail: pmgetu@terra.com.br 
 
 

 

 

Art. 5º A cedente responsabilizar-se-à por qualquer ato irregular 

praticado pelo servidor ou estagiário cedido, independentemente 

de dolo ou culpa, cabendo ação regressiva contra o servidor ou 

estagiário. 

 

 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 
Getulina-SP, 03 de junho de 2019. 

 
 
 
 
 

                               (ASSINADO NO ORIGINAL) 

ANTÔNIO CARLOS MAIA FERREIRA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

   Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura 
Municipal de Getulina, em data supra. 

                            

 

 

                                  (ASSINADO NO ORIGINAL) 

FÁBIO GARCIA 
Responsável pela Secretaria 

 
 

 


