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Decretos

ESTADO DA BAHIA

GOVERNO MEU VELHO CHICO. MINHA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Ver. Edenilton Magalhães de Souza, 420,
SSVíORBXirjíXS.

AQUI É TRABALHO

Centro, CEP: 47580000 Morpará - Bahia.

Fone:(077) 3663-2168/2183. CNPJ 13.798.574/0001-07

DECRETO N° 144, DE 06 DE OUTUBRO DE 2022.

"Dispõe sobre cessão da servidora pública municipal

para o município de Xique-Xique-Ba e dá outras
providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORPARÁ. Estado da Bahia, no uso das

atribuições que lhe são conferidas nos termos do disposto na legislação pertinente,
em especial, a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1°. Ceder a servidora pública municipal, Rosimar de Souza Santos.
Matricula N° 259, ocupante do cargo efetivo de Professora nível I, lotada na Secretaria

Municipal de Educação, Cultura. Esporte e Lazer deste Município de Morpará. Bahia,
para prestar serviço ao Município de Xique-Xique,sem ônus para o Município cedente.
Art. 2°. A presente cessão se dará de 06 de outubro de 2022 a 31 de dezembro
de 2024, e tem fundamento na Lei Municipal n° 270. de 22 de março de 2019.
Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de^orpará-BA. em 06 de outubro de 2022.

SIRLEY NOVAES BARRETO

Prefeito/de Morpará
Registre-se. Publique-se
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CONVÊNIO N° 009/2022 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA PARA
CESSÃO DE SERVIDORES

CONVÊNIO N° 009/2022 DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA E ADMINISTRATIVA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE XIQUEXIQUE/BA E O MUNICÍPIO DE MORPARÁ/BA
PARA CESSÃO DE SERVIDORES.

O MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE/BA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o n° 13.880.257/0001-27. com sede administrativa situada na

Praça Dom Máximo, Centro, nesta cidade, representado neste ato pelo Prefeito Municipal
Reinaldo Teixeira Braga Filho, e o MUNICÍPIO DE MORPARÁ/BA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n® 13.798.574/0001-07. com sede
administrativa situada na Avenida Rui Barbosa, n° 420. Centro, CEP 47580-000,
Morpará/BA. neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sirley Novaes Barreto, firmam
o presente Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa, para fins de cessão de
servidores entre si. mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Convênio tem por objeto o estabelecimento de mútua
cooperação com fins sócio-educacionais. mediante intercâmbio de experiências e cessão de
servidores/técnicos pertencentes ao quadro de pessoal entre os convenentes mediante
requisição do CESSIONÁRIO e disponibilidade do CEDENTE.

§ ^ ^ servidor cedido através deste Convênio de Cooperação deverá desempenhar
atividade no exercício do seu próprio cargo ou em outro que não caracterize desvio de
função e que seja compatível com seus conhecimentos, conforme dispositivos legais.
§ 2° - O servidor cedido não terá vínculo funcional permanente ou empregaticio com o
convenente cessionário, mantendo na sua Inteireza o seu vinculo funcional estatutário com
o convenente cedente,

§ 3° - A cessão de servidores entre os convenentes poderá consumar-se a titulo gratuito ou
oneroso, conforme disposto no ato de cessão/decreto do respectivo Prefeito Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
Para a consecução do objeto deste Convênio, as partes acordam
seguinte:

CNPJ: 13.880.257/0001-27

i

v..eniro.wtH.47.400-000
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Telefone (74) 3661 1455

gablneto@xiqüoxique.ba.gov.br
www.xlquexique.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NTC3NDQ2MURCRTZFMZVDQJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
6 de Outubro de 2022
4 - Ano XV - Nº 3639

Morpará

PREFE I TURA

XIQUE-XIQUE

gabinete
00 PREFEITO

trabalho serio, futuro certo.

^
=®ssão
ente •'
interessado
na cessão;

será formalizada mediante requisição/oficio remetido ^pelo

- Os encargos sociais relativos á contribuição patronal e do servidor cedido com ônus

de vencimentos e encargos para o órgão cessionário serão recolhidos à Previdência do ente
üessionario, em conformidade com o Instituído na norma correspondente.

§ 3° - A época de gozo das ferias pelo senridor cedido ficará a critério do órgão requisitante
respeitado o período aquisitivo no Município de origem, observadas as informações
funcionais prestadas pelo Cedente.

§ 4° A jornada de trabalho do(a) servldorfa) cedido(a) é a prevista no Plano de Carreira de
seu Município de origem.

§ 5 - Havendo realização de horas extras de trabalho, o pagamento correrá por conta do
órgão requisitante.

§ 6° - Em caso do servidor cedido desempenhar atividade insalubre ou perigosa, os
respectivos adicionais serão pagos pelo órgão requisitante,

§ 7 - É de responsabilidade do órgão requisitante todas as despesas referentes ás viagens
de serviço, se porventura forem realizadas.

§8 - É vedada a subcessào do servidor pelo órgão requisitante a quaisquer outros órgãos,
§ 9 - Os servidores cedidos com base neste Convênio, além dos princípios e normas
próprias da Administração Pública, das regras constantes do respectivo estatuto dos
servidores públicos municipais do órgão de origem, ficam também sujeitos aos
regulamentos internos e normas do órgão de destino.

§ 10 - O servidor cedido para exercido de cargo de provimento em comissão ou de

Secretário Municipal poderá perceber o valor da remuneração ou subsídio do respectivo
cargo a ser ocupado.

§ 11 - O servidor cedido com ônus do vencimento para os órgãos requisitantes, que vier a
ocupar os cargos relatados no parágrafo anterior, fará jus ao recebimento dos adicionais de

qüinqüênios calculados na forma da legislação do órgão cedente, devendo ser pagos pelo
cessionário.

CLÁUSUl^ TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O presente Convênio terá sua vigência estabelecida até 31 de dezembro

de 2024, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo e nteresse das partes.
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas do presente Convênio correrão à conta das dotações
orçamentárias dos respectivos Convenentes.
CNPJ: 13.880.257/0001-27

Endereço; Edifício José Peregrino• Praça Dom Máximo,384,
Centro • CEP; 47.400-000

Telefone:(74) 3661-1455

E-mail: gablnete@xlquexíque.l]a.gov.br
www.xlquexique.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NTC3NDQ2MURCRTZFMZVDQJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
6 de Outubro de 2022
5 - Ano XV - Nº 3639

Morpará

PREFE I TURA

XIQUE-XIQUE

DO PREFEITO

TRABALHO SERIO. FyTüRO CERTO.

CLAUSULA quinta - DA RESCISÃO
Poderão

os

Convenentes

denunciar

o

presente

ajuste

pelo

descumprimento das obrigações ou condições nele pactuadas que o torne inexequível ou
ainda, por ato unilateral, mediante aviso prévio da parte que se desinteressar, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

Elegem os Convenentes os foros das Comarcas de Xique-Xique/BA e da
Comarca de Ibotirama/BA para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste
Convênio.

E, por estarem justos e contratados, assinam os Convenentes o presente
instrumento em 02(duas) vias de Igual teor e forma.

De Xique-Xique/BA para Morpará/BA, 2< > de setembro de 2022.

REINALDO TEfXEI

ILHO

Prefeito de Xiqu

SIRLEY
Pre

CNPJ: 13.880.257/0001-27

Endereço: Edifício José Peregrino - Praça Dom Máximo, 384,
Centro • CEP: 47.400-000

BARRETO

orpará

Telefone;(74)3661-1455

E-mail: gabinete@xiquexique.ba.gov.br
www.xiquexique.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NTC3NDQ2MURCRTZFMZVDQJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

