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,-:, ESTADO DO PIAUl 

{fj PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÊU DO PIAUÍ 

Convinlo n• 001/2021 

Jnslitul ~ regulamenta convénio de c;oopsração 1,c,lica que,. 

~,ttre ;fi, firmam .os mr.mlclplos de Joaquim Pires/PI e 

EsperanJina/Pl, especialmente acerca de pe,.mutas ~ntre. 

servidores público$ municipais dos seus res~ctlvos quadros .. 

naforma ora e3peCJ.flcada. 

Pelo presente insttumento e na melhor forma do direito, de um lado o Munldpio de 

.Joaquim Pires/PI, inscrito no CNPJ n• 06.554.208/0001-39, neste ato representado pelo 

excelentlssimo Senhor Prefeito Municipal, Genival Bezerra da Silva, residente e domiciliado 

neste município, e, de outro lado, o município de Morro do Cbapiu do Piauí- PI, inscrito no 

CNPJ n• 0l.612.593/0001-00, representado pelo excelentíssimo senhor Prefeito municipaJl 

Marcos Henrique Fortes Rebelo, residente e domiciliado no município de Morro do Chapéu 

do Piaul/ PI. Conforme a legislaç,ão vigente, resolvem firmar o presente convenio, mediante 

as seguintes cláusulas e condições. 

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETIVO 

O presente convênio tem por objetivo regulamentar os atos de permutas a serem 

havidas entre servidores municipais vinculados aos entes públicos ora pactuantes, com a 

finalidade de melhoria técnica dos serviços, durante a vigência deste instrumento legal . 

Parágrafo Primeiro - O õnus do adimplemento do servidor fica a cargo do ente de 

origem do vinculo efetivo. 

Parágrafo Segundo - Os servidores perrnutados devem estar investidos em cargos de 

mesma natureza e idêntica jornada de trabalho . 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 

Compete ao órgão de destino proceder com a lotaç,lo e a movimentaç,lo do servidor 

permutado, respeitadas SU85 qualificações e formações, ficando, ainda, obrigado a comunicar 

a frequência do mesmo ao seu órgão de origem. até o décimo dia útil do mês subsequente. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGtNCIA 

O presente convênio terá vigência a partir da publicação deste instrumento, 

devidamente subscrito pelos representantes legais dos pactuantes, permanecendo vigente por 

tempo indeterminando. 

Parágrafo Primeiro - Cessando o interesse na permanência do convênio, qualquer 

dos entes signatários pode sinalizar o desinteresse na permanência do presente convênio. 

Parágrafo Segundo - O processo de finalização do convênio poderá durar até 30 

(trinta) dias após o indicativo formal apresentado pelo ente desinteressado na manutenção. 

Parágrafo Terceiro - Caso algum dos servidores permutados manifeste a intenção de 

cessar a permuta após devidamente formalizada. o pleito passará por análise prévia dos 

municípios pactuantes, devendo ser observada a conveniência e oportunidade administrativa. 

CLAUSULA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES 

Serão incorporados, ao presente instrumento, mediante termos aditivos, todas e 

quaisquer alterações e/ou acréscimos que venham a ser efetivados dwante e vigência deste, 

com a aprovaç,ão de ambas as partes. 

CLAUSULA QUINTA- DO FORO 

Ficam eleitos, alternativamente, os foros das comarcas de Espcrantina/PI ou Joaquim 

Pires/PI, como competente para dirimir quaisquer dúvidas que possa Stlt'gir, oriundas do 

cumprimento do presente convenio. 

E por estarem assim justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento para 

um só efeito, aos dois dias domes de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (02/02/2021). 

~t'e~at/-
p7e;;;,·~c Joaquim Pires-PI 

~~o.' 
Prefeito do Morro do Chapéu do Piauf-PI 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO 

MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ 

Portaria nº 02612021 Morro do Chapéu do Plaul/PI, 02 de fevereiro de 2021. 

Dispõe acerca da permuta entre servidores 

públicos que exercem o serviço do magistério 

nos Municlplos de Joaquím Pires e Morro do 

Chapéu do Piauí, ne forma do Convênio n• 

01/2021 e da outras providências. 

O Prefeito Municipal de Morro do Chapéu do Píaul/PI, no uso de suas 

atribuições legais 

RESOLVE: 

Art. 1º. Pennutar a servidora pública municipal Francilene Felix Machado, inscrita no CPF/MF 

sob o n• 808.590.463-20, investida no cargo de professora com carga horária de 20 (vínte} 

horas semanais Junto à Secretaria de Educação do Municlpio de Morro do Chapéu do Piaul 

/P, com Francilia Silva Lime, inscrita no CPF/MF 022.182.093-06, com carga horária de 20, 

(vinte) horas, Investida no cargo de professora junto à Secretaria Municipal de Educação de· 

Joaquim Pires/PI. 

Parágrafo único. o tempo de vigência da permuta Inseria no caput será no perlodo de, 

12/02/2021 a 31/12/2021. 

Art. 2". Esta portaria entra em vigor a partJr do dia da publicação. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Morro do Chapéu do Piaul/PI, doís dias do mês de 

fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (02/02/2021) 

MA~~BELO 
Prefeito Municipal de Morro do Chapéu do Piaul 
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PORTARIA N• 59/2021 

Dispõe sobre permuta entre servidores públicos da 
Prefeitura de Murici dos Portelas para a Prefeitura 
Municipal de Joaquim Pires e dá outras providências. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, Estado do Piauí, no uso 
das atribuições que lhe confere o Art. 66, inciso V da Lei Orgânica Municipal ; 

CONSIDERANDO as prescrições da Lei n• 52/2005; 

CONSIDERANDO o Termo de Convênio n• 003/2021 firmado entre o município de 
Joaquim Pires e o municipio de Murici dos Portelas que trata sobre permuta com ônus 
recíproco para ambos os municípios. 

RESOLVE: 

Art. 1•. Permutar o servidor ocupante do cargo efetivo de Motorista Categoria D, João 
de Araújo Rodrigues. portador do CPF n• 781 .408.113-00, da Prefeitura de Murici dos Portelas 
pelo servidor público André da Costa Rocha, ocupante do cargo de Motorista Categoria D, 
inscrito no CPF n• 046.259.343-62 da Prefeitura de Joaquim Pires, ficando o servidor lotado 
na Secretaria de Saúde. 

Art. 2•. A presente portaria entra em vigor nesta data, produzindo efeitos a contar de 12 
de janeiro de 2021 . ficam revogadas as disposições em contrário . 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

Gabinete da Prefeita de Murici dos Portelas- PI , 24 de março de 2021 . 

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES 
Prefeita Municipal 


