
LEI N° 1.189, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2009.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR 
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA 
PATRULHA PARA A REALIZAÇÃO DE CEDÊNCIA,  POR 
PERMUTA,  DE SERVIDORES,  E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

Dorival  Dirceu  Medinger,  Prefeito  Municipal  de  Glorinha,  Estado  do  Rio 
Grande do Sul.

Faço  saber,  em  cumprimento  ao  disposto  no  Artigo  55,  Inciso  IV,  da  Lei 
Orgânica  do  Município,  que  a  Câmara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  eu 
sanciono e promulgo a seguinte 

LEI:

Art. 1º.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com o 
Município de Santo Antônio da Patrulha, para a realização de cedência, por permuta, 
de  servidores,  nos  termos  da  Minuta  de  Convênio  que  faz  parte  integrante  da 
presente Lei.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.  3º.  Revogam-se  as  disposições  em  contrário,  especialmente  a  Lei  n° 
1.174, de 09 de setembro de 2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 04 de novembro de 2009.

Dorival Dirceu Medinger
Prefeito Municipal

Tânia Aparecida de Andrade Duarte
Sec. Mun. de Educação

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

               Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. de Administração e Planejamento
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CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
GLORINHA E O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA 
PATRULHA, COM VISTAS A CEDÊNCIA, POR PERMUTA, 
DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE GLORINHA, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 91.338.558/0001-37, com sede na Av. 
Dr. Pompílio Gomes Sobrinho n° 23.400, no Centro de Glorinha/RS, representada 
neste  ato pelo  Prefeito  Municipal  Sr.  DORIVAL  DIRCEU MEDINGER,  brasileiro, 
casado, inscrito no CPF/MF sob nº 225.962.160-00, domiciliado e residente neste 
Município, na Rua Arlindo Ferrugem nº 55, Centro de Glorinha, a partir de agora 
denominado  simplesmente  de  CONVENENTE  e  o  MUNICÍPIO  DE  SANTO 
ANTÔNIO DA PATRULHA,  pessoa jurídica  de direito  público  interno,  inscrito  no 
CNPJ/MF sob n° 88.814.199/0001-32, com sede na Av. Borges de Medeiros, nº 456 
- Cidade Alta, Santo Antônio da Patrulha/RS, representada neste ato pelo Prefeito 
Municipal Sr. DAIÇON MACIEL DA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº 105 
119 620 53 domiciliado e residente neste Município,  Rua Mauricio Cardoso nº 83 - 
Cidade Alta - Sto Antônio da Patrulha/RS, doravante denominado CONVENIADO, 
resolvem  celebrar  o  presente  Convênio,  de  acordo  com  a  autorização  da  Lei 
Municipal n° 1.189/2009, e com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui  objeto  deste  Convênio  a  cedência,  por  permuta,  de  até  06 (seis) 
servidores  municipais,  entre  CONVENENTE  e  CONVENIADO,  objetivando  a 
melhoria da qualidade no atendimento aos serviços públicos onde residem, evitando, 
assim, o desperdício de tempo e desgastes de viagens em deslocamentos de um 
município para o outro, oportunizando um melhor desempenho profissional.

O  servidor  cedido  ao  outro  Município  poderá  ser  investido  em  função  de 
confiança ou cargo em comissão.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO MODO DA CEDÊNCIA

a) A cedência, por permuta, de servidor será realizada sem qualquer ônus para 
o destino;

b)  A cedência,  por  permuta,  ocorrerá entre  servidores  de mesmo cargo ou 
função equivalente;

c) Não serão concedidos vales-transportes a servidores cedidos oriundos do 
Município de Glorinha;

d) Não serão concedidos vales-transportes a servidores adidos ao Município de 
Glorinha;

e) Não serão concedidos cestos-básicos aos servidores adidos ao Município de 
Glorinha.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS SERVIDORES CEDIDOS

Os  servidores  cedidos  por  permuta  através  do  presente  convênio  serão 
homologados  por  Portaria  individual,  com  a  respectiva  situação  funcional,  pelo 
Prefeito Municipal.
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No caso de vacância  do  cargo por  demissão,  transferência,  aposentadoria, 
posse  em outro  cargo  público  inacumulável  ou  por  falecimento  os  MUNICÍPIOS 
terão até 30 (trinta) dias para providenciar a devida substituição.

Os servidores adidos deverão seguir a Legislação da origem quanto ao modo 
de solicitar Licenças e férias.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

São  obrigações  do  CONVENENTE  e  do  CONVENIADO  em  relação  aos 
servidores cedidos por permuta:

a) fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  e  dos  horário  de  trabalho 
estabelecidos;

b) enviar, mensalmente, a efetividades dos servidores ao Setor de Recursos 
Humanos.

CLÁUSULA QUINTA  - DA VIGÊNCIA

O presente Convênio terá vigência a partir da data de sua assinatura com o 
término  em  31  de  dezembro  de  2010,  sendo  que  poderá  ser  prorrogado, 
anualmente, mediante Termo Aditivo firmado entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O  presente  Convênio  será  publicado  no  átrio  de  publicações  oficiais  do 
Município, que será condição para sua eficácia.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

As  partes  conveniadas  elegem  o  Foro  da  Comarca  de  Gravataí  para 
apreciação de eventuais controvérsias decorrentes deste Convênio.

E por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Glorinha, ___de ____________ de 2009.

DORIVAL DIRCEU MEDINGER
Prefeito Municipal de Glorinha

DAIÇON MACIEL DA SILVA 
Prefeito Municipal de Santo Antônio da Patrulha

TESTEMUNHAS:

1 - ______________________                           2 - ______________________

3
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	Prefeito Municipal

