
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

                          ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

________________________________________________________________ 

 

Praça da Independência, 341, - CEP. 29600-000 – Afonso Cláudio – ES - Tel. 27 3735.4000 

www.afonsoclaudio.es.gov.br 

CONVÊNIO Nº 012/2017 
 
 

Convênio de cessão de servidor público 
que entre si celebram o Município de 
Afonso Cláudio e o Município de Castelo/ 
ES. 

 
 
Preâmbulo 
O Município de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o 
nº 27.165.562/0001-41, com sede estabelecida à Praça da Independência nº 341, 
Afonso Cláudio, ES, CEP 29.600-000, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. Edélio Francisco Guedes, brasileiro, casado,  portador do CPF nº 
364.080.007-97 e RG nº 162.355-ES , residente e domiciliado a Avenida Presidente 
Vargas, nº 089,  Centro, nesta Cidade, adiante denominado CEDENTE e o Município 
de Castelo, Estado do Espírito Santo,  CNPJ : 27.165.638/0001-39 estabelecida a 
Avenida Nossa Senhora da Penha, 103, Centro, Castelo – ES, CEP: 29.360-000, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Luiz Carlos Piassi, brasileiro, 
casado, portador do CPF nº 159.302.977-20 e RG nº 133.082-ES , residente e 
domiciliado adiante denominado CESSIONÁRIO, tendo em vista o Ofício do 
Gabinete do Prefeito de Castelo/ES nº 581/2017, protocolizado na Prefeitura 
Municipal de Afonso Cláudio – ES, sob o nº 007558/2017, ajustam e firmam o 
presente Convênio com as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
O objeto do presente Convênio é a cessão da servidora da Prefeitura Municipal de 
Afonso Cláudio, NAYARA BENFICA PIRES PUZIOL, Enfermeira , para prestar 
serviço com ônus, à Prefeitura Municipal de Castelo – ES. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
Será de inteira responsabilidade da Prefeitura de Castelo  as obrigações inerentes a 
servidora cedida em razão do presente convênio, ficando a seu encargo o 
pagamento de sua remuneração, bem como seus encargos trabalhistas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
Caberá a Prefeitura Municipal de Castelo -ES comunicar a frequência da servidora 
mensalmente, até o 5º dia útil do mês subseqüente, impreterivelmente. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
O presente convênio terá vigência a partir do dia 18 de julho de 2017 até 31 de 
dezembro de 2020. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
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O presente Convênio poderá ser denunciado por qualquer dos convenientes, 
mediante aviso por escrito, com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias e 
rescindido, por acordo ou na hipótese de inadimplência, por quaisquer dos 
convenientes, das obrigações assumidas em razão deste ajuste, decorrente de Lei 
ou de quaisquer de suas cláusulas. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
O presente convênio poderá ser modificado e alterado por anuência das partes, 
mediante termo aditivo.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio far-se-á publicação do presente 
instrumento de acordo com a Lei Orgânica Municipal de Afonso Cláudio.  
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente convênio em 02 (duas) vias 
de igual forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 

Afonso Cláudio, em ____ de  __________  de 2017. 
 
 
 

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES 
PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

 
 
 

LUIZ CARLOS PIASS 
PREFEITO MUNICIPAL DE  CASTELO  

 
 
 
Testemunhas: 
 
01) __________________________ 
CPF: 
 
02) __________________________ 
CPF: 
 
Declaro para todos os fins de direito , estar ciente e concordando com todas as cláusulas e condições 
expressas no presente convênio . E ainda , assumo inteira responsabilidade pelas obrigaçõe por mim 
assumidas. 
 

_______________________________________ 

NAYARA BENFICA PIRES PUZIOL 

 




