
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

5§§§ ESTADO no ESPIRITO SANTO
 ’

convfinlo u°. 049/2017

couvfiulo DE co0PERA¢Ao TECNICA. E FINANCEIRA
QUE ENTRE s1 CELEBRAM o MUNICIPIO DE CARIACICA
E 0 MUNICIPIO DE ALFREDO crmvss, NA QUALIDADE
on couvmsnmzs, PARA os FINS EXPRESSOS mas
c1.Ar3su1.As QUE os INTEGRAM.

O Municipio de Cariacica, pessoa juridica de direito pflblico, com

sede na Rodovia BR 262, n° 3.700, km 3,0 — Bairro Alto Lage, CEP:

29.151—s70, cidade de Cariacica, inscrito no CNPJ sob n°
27.l50.549/0001-19, e neste ato representado pelo Exmo. Sr.

Prefeito Municipal de Cariacica, Geraldo Luzia de Oliveira

Junior, e a Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, pessoa

juridica de direito pfiblico, com sede na Rua Jose Paterline, n°

910 — Centro — Alfredo Chaves, CEP: 29.240—000, inscrito no CNPJ

sob n° 27.l42.686/000l—0l, e neste ato, representado pelo Exmo.
Sr. Prefeito Municipal de Alfredo Chaves, Fernando Videira

Lafayette, CPF 263.l43.047=68, ajustam e firmam o presente

Convénio e demais clausulas e condigoes abaixo descritas:

cL§nsULA PRIMIRA - no OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente convénio a cooperaeéo técnica

através da Cessao mfitua (Permuta} do professor estatutario

FERNANDO LUIZ SANTOS DN ARANJO, MaPB III Matemética, matricula

35979.6, do quadro pessoal do Municipio de Cariacica— ES, para

atuar no municipio de Alfredo Chaves — ES e a professora
estatutaria MALVINA BAGATOL SANTIAGO FERREIRA, MaPB V Historia,

matricula 003058, do quadro pessoal do Municipio de Alfredo

Chaves — ES, para atuar no Municipio de Cariacica — ES.
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cLAusuLA SEGUNDA - DA vxsfincla
2.1. O presente Convénio vigorara a partir da data de publicagao

até 31 de dezembro de 2020.
Paragrafo finico — Findo este prazo, se houver conveniéncia

reciproca o Convénio poderé ser prorrogado, no prazo minimo de 90

(noventa) dias antes de seu término.
\

CL§USULA,TERCEIRA — DAS OBRIGAQOES DOS CONVENENTES

3.1. Os convenentes ficam obrigados a efetuar o pagamento de

todas as verbas salariais, encargos e beneficios do servidor

pertencente ao respectivo quadro de pessoal, de acordo com a

legislaoao propria do orgao de origem. ‘

3.2. Os convenentes ficam obrigados a remeter mensalmente, ate o

quinto dia fitil do més subsequente ao vencido, o boletim de

frequéncia dos servidores cedidos, assim como qualquer informagao

relevante sobre a vida funcional destes.

3.3. Os convenentes ficam obrigados a comunicar, anualmente, a

programagao e gozo de férias dos servidores cedidos, de maneira a
propiciar a efetivagao das devidas anotaqoes no registro
funcional dos mesmos. _

, -1

CLAUSULA QUARTA — DA RESCISAO

4.1. O presente convénio poderé ser denunciado por quaisquer dos

convenentes, mediante aviso por escrito, com antecedéncia de no
minimo 30 (trinta) dias ou por acordo ou, ainda, na hipotese de

inadimplemento, por quaisquer dos convenentes, das obrigagoes

assumidas em razao deste ajuste, decorrentes de Lei ou de

quaisquer de suas Clausulas.
4.2. Em qualquer caso ade encerramento deste Convénio ficaréo

assegurados todos os direitos e obrigagoes dos participes
convenentes, até a data do retorno do servidor cedido. I



0??‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
1 -1~‘ 1

QQQV ESTADO D0 ESPIRITO SANTQ

‘ .

cmlusura QUINTA - mas nrsposxgons canmus
5.1. O servidor permutado podera ser nomeado ou designado para

cargo em comissao ou funcao de confianca, ficando sob a

responsabilidade do convenente de onde o servidor tiver em

exercicio, o pagamento da respective remuneracao e encargos

provenientes.

5.2. A carga horaria do servidor permutado devera ser compativel

com a estabelecida pelo orgao de origem, exceto para o exercicio

de cargo comissionado ou funcéo de confianca, remunerado na forma

do item anterior.
5.3. O desligamento do servidor permutado sera comunicado

imediatamente ao respectivo convenente, com a devida formalizacao

do retorno do servidor ao orgao origem.

5.4. ‘As irregularidades e faltas disciplinares porventura

cometidas pelos servidores permutados seréo apurados pelo

cessionario mediante abertura de processo de sindicancia,

garantindo~ o contraditorio e a ampla devesa, cuja conclusao

devera ser remetida. ao cedente, para conhecimento e tomada de

decisao, inclusive abertura de processo administrativo

disciplinar, conforme o caso, com a necesséria comunicacao ao

cessionario. .

5.5. O cessionario, por esta e na melhor forma de direito, assume

inteira responsabilidade por quaisquer danos, porventura causados

a terceiros pelo cedido, durante o horario de trabalho e vigéncia

da cessao, na forma da lei.
5.6. Fica vedada a alteracao das condigoes de trabalho que possa

caracterizar desvio de funcao ou de carqa horaria de trabalho do

servidor ora cedido, durante o periodo em que o mesmo estiver a

disposicao, sendo de inteira responsabilidade do orgao em que o

servidor estiver em exercicio.
5.7. Os convenentes ficam assegurados o livre acesso, a qualquer

I .

tempo, as reparticoes e a todos os atos e fatos relacionados

direta e indiretamente com o ajuste pactuado, quando no

desempenho das atividades de acompanhamento e controle. I
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5.8. O presente convénio podera ser alterado a qualquer tempo

mediante celebracao de termo aditivo entre os convenentes.

CLAUSULA sExmA - DA Punrrcncio
6.1. Os convenentes, nos respectivos prazos legais,

providenciarao cada qual as proprias expensas, a publicacao do

presente convénio, em forma de extrato, nos seus respectivos

orgaos oficiais da publicidade.

cnéusuna sswrum - no FORD
7.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Cariacica (ES), Comarca da

Capital, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais

especial ou privilegiado que seja ou venha ser, para os

procedimentos judiciais oriundos desta avenca, que amigavelmente

os participantes nao puderam resolver. S

E por assinx terem. ajustados, as partes convenentes assinam o
presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma,

obrigando—se a cumpri-lo fielmente em todas as suas clausulas e

condicoes. '

CARIACICA/ES, de de 2017.

I

ennnrno L IA E OL IRA Jfinroa
Prefeit uni ' al Cariacica

FE AXETTE
Prefeito Municipal d Alfredo Chaves '


