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Decretos

DECRETO Nº 019/2022, DE 01 DE JULHO DE 2022.
“Dispõe sobre a cessão sem ônus de servidor
efetivo do Município de Riachão das NevesBA, para exercício junto ao Município de
Barreiras - BA”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 67, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de
Riachão das Neves, Estado da Bahia,
Considerando a solicitação de cessão do servidor municipal, Sr. Jeferson Leone Rocha Reis,
ocupante do cargo de Odontólogo, matrícula nº 37364, para a Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Barreiras - BA, datado de 22/06/2022;
Considerando os termos vigentes do Convênio de Mútua Cooperação Técnica e Operacional,
celebrado entre o Município de Riachão das Neves-BA e o Município de Barreiras-BA;
Considerando por fim, os termos do art. 57 e 58 da Lei Municipal nº 256/1998, que dispõe sobre
o instituto da cessão,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica cedido o servidor público municipal efetivo, Sr. Jeferson Leone Rocha Reis,
ocupante do cargo de Odontólogo, matrícula nº 37364, para o exercício de suas funções junto
a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Barreiras - BA.
Parágrafo Único: O ônus da presente cessão é exclusivo do Município de Barreiras-BA,
responsável pela remuneração integral do servidor cedido, compreendendo todos os direitos e
vantagens inerentes ao cargo ou emprego que ocupam, nos termos do convenio vigente.
Art. 2º - A cessão ora deferida vigorará de 01 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2024, por
imperiosa necessidade do interesse público.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. REGISTRE-SE

Riachão das Neves, em 01 de julho de 2022.

MIGUEL CRISÓSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
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CONVÊNIO

“CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO TÉCNICA E
OPERACIONAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE RIACHÇAO DAS NEVES E O
MUNICÍPIO
DE
BARREIRAS-BA,
PARA
REALIZAÇÃO DE OBJETIVOS COMUNS DE
INTERESSE RECÍPROCO DOS PARTÍCIPES”.
O MUNICÍPIO DE RIACHAO DAS NEVES, Estado da Bahia, Pessoa Jurídica de Direito
Público, inscrito no CNPJ n.º14.100.747/0001-26, com sede na Praça Municipal, nº 27, CEP:
47.970-000, Centro – Riachão das Neves, neste ato representado, por seu Prefeito o Senhor
Miguel Crisóstomo Borges Neto, brasileiro, casado, portador do RG n.º 06.555.298-96 SSP/BA,
inscrito no CPF/MF sob o n° 698.270.875-68, e do outro lado o MUNICÍPIO DE BARREIRASBA, inscrito no CNPJ Nº 13.654.405/0001-95, com sede na Rua Edigar de Deus Pitta, nº 914,
CEP 47.806-146, representado neste ato por seu Prefeito o Senhor João Barbosa de Souza
Sobrinho, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 176.219.505-44, RESOLVEM, de comum
acordo, celebrar o presente CONVÊNIO, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
Constitui objeto deste Convênio, a prestação de mútua cooperação técnica e operacional, para
realização de objetivos comuns de interesse recíproco mediante cessão de servidores do Quadro
de Pessoal das partes.
CLÁUSULA SEGUNDA – Da Motivação
As cessões serão precedidas de requisição motivada pela autoridade competente do Órgão
Cessionário, com a indicação do prazo, que não poderá exceder o fixado na Cláusula Sétima e
para execução de serviços certos, a serem especificados no instrumento de requisição, bem como
o reconhecimento da inexistência da carência em razão do afastamento do servidor ou empregado
público, o que deverá ser comprovado pelo órgão ou entidade de origem.
CLÁUSULA TERCEIRA – Das Obrigações do Cedente
a) Ceder ao Cessionário, servidor ou empregado público, desde que haja anuência expressa do
órgão ou entidade de origem, para o cumprimento de atividades certas e por prazo determinado;
b) Assegurar aos servidores e empregados públicos cedidos, todos os direitos e vantagens
inerentes ao cargo ou emprego que ocupam, assim como o reconhecimento da contagem do lapso
temporal em que permanecerem cedidos como tempo de efetivo serviço, na conformidade do que
disciplinam os regimes jurídicos a que estiverem subordinados na origem.
CLÁUSULA QUARTA – Das Obrigações do Cessionário
a) Remeter mensalmente a frequência do servidor ou empregado público ao Órgão de origem,
informando, de imediato, qualquer ocorrência que venha a comprometer o seu desempenho
funcional;
b) Informar a programação de férias dos servidores cedidos, para efeito de suas efetivas
concessões e anotações, na forma da lei, sob pena de responsabilidade administrativa;
c) Cumprir as respectivas normas administrativas do Órgão Cedente, em relação aos servidores
ou empregados públicos cedidos, relativamente à concessão de férias e/ou licenças prêmios, sob
pena de imediata devolução do servidor ou do empregado público;
d) Oferecer participação gratuita dos servidores e empregados públicos em cursos promovidos
pela cessionária, tais como: aperfeiçoamento, legislação, informática, entre outros, visando ao
aprimoramento intelectual;
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CLÁUSULA QUINTA – Do Ônus
O ônus financeiro das cessões decorrentes deste Convênio será do órgão ou entidade
CESSIONÁRIA.
CLÁUSULA SEXTA – Da Formalização da Cedência.
As cessões decorrentes deste pacto serão formalizadas pela Autoridade Competente do Órgão
Cedente, na forma das disposições estatutárias pertinentes.
CLÁUSULA SÉTIMA – Da Vigência
Este Convênio vigerá até o dia 31 de dezembro de 2024, final do atual período administrativo
municipal e poderá, no curso desse prazo, ser alterado ou prorrogado por igual período, mediante
termo aditivo, ou ainda ter sua validade antecipadamente extinta, unilateralmente, ou por
consenso dos convenentes, limitados até sessenta meses.
CLÁUSULA OITAVA– Das Disposições Finais
A não observância, pelo servidor ou empregado público, cedido nos termos deste Convênio, das
normas legais e/ou administrativas do Convenente Cessionário, acarretará em sua imediata
devolução ao órgão de origem do Convenente Cedente, para adoção de medidas disciplinares e
administrativas.
CLÁULA NONA – Da Publicação
O presente Convênio será publicado no Diário Oficial do Estado, em atenção ao art. 61 e seu
parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, ou no átrio da municipalidade.
CLÁULA DÉCIMA – Do Foro
Fica eleito o foro da Comarca de Riachão das Neves – BA, para conhecer e dirimir as dúvidas ou
contendas que possam resultar da execução deste Convênio.
E por estarem assim acordes, assinam o presente Convênio em 03 (três) vias de igual teor e forma,
juntamente com as testemunhas abaixo, presentes ao ato.
Riachão das Neves - BA, em 01 de julho de 2022.

MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES-BA
Miguel Crisóstomo Borges Neto
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA
João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:
NOME: _____________________________ NOME: __________________________
CPF: ________________________________ CPF: ____________________________
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Portarias

PORTARIA GAB. Nº 100/2022, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
“Torna – se público, a exoneração, a pedido, da
senhora FRANCIANE MOURA TEIXEIRA
CRISOSTOMO BORGES, do cargo em Comissão
de Secretária Municipal de Saúde do Município de
Riachão das Neves-BA”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES BA, no uso de suas
atribuições que lhe confere o Art. 67, inciso I, c/c art. 31, inciso II, alínea A, ambos da
Lei Orgânica do Município de Riachão das Neves BA,
Considerando pedido reformulado pela senhora FRANCIANE MOURA TEIXEIRA
CRISOSTOMO BORGES, Portaria GAB. 002/2021, de 04 de janeiro de 2021, datado
em 30 de julho de 2022, solicitando a sua exoneração do cargo de Secretária Municipal
de Saúde do Município de Riachão das Neves, por razão particulares,
RESOLVE:
Art. 1º - Tornar público, a exoneração, a pedido, da senhora FRANCIANE
MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES, do cargo de Secretária Municipal
de Saúde do Município de Riachão das Neves-BA.
Art. 2º- A Presente portaria deverá ser publicada na forma prevista nos Arts. 28 29 e 30
da Lei Orgânica do Município de Riachão das Neves - BA, e deverá ser afixada em local
próprio na sede da Prefeitura Municipal e na Câmara Municipal.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos
ao dia 30/07/2022, revogando-se as disposições em contrário.
Riachão das Neves – BA, em 01 de agosto de 2022.

MIGUEL CRISÓSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
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PORTARIA GAB. Nº 101/2022, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
“Torna – se público, a exoneração, da senhora
JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA, do
cargo em Comissão de Coordenara de Atenção
Básica do Município de Riachão das Neves - BA”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES BA, no uso de suas
atribuições que lhe confere o Art. 67, inciso I, c/c art. 31, inciso II, alínea A, ambos da
Lei Orgânica do Município de Riachão das Neves BA,
RESOLVE:
Art. 1º - Tornar público, a exoneração, da senhora JUSCINARA SADJA DA
SILVA ROCHA, do cargo em Comissão de Coordenara de Atenção Básica do
Município de Riachão das Neves - BA.
Art. 2º- A Presente portaria deverá ser publicada na forma prevista nos Arts. 28 29 e 30
da Lei Orgânica do Município de Riachão das Neves - BA, e deverá ser afixada em local
próprio na sede da Prefeitura Municipal e na Câmara Municipal.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos
ao dia 30/07/2022, revogando-se as disposições em contrário.
Riachão das Neves – BA, em 01 de agosto de 2022.

MIGUEL CRISÓSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
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PORTARIA GAB. 102/2022, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
“Nomeia, JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA, para
ocupar o cargo em Comissão de Secretária Municipal de
Saúde do Município de Riachão das Neves - BA”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com o Art. 67, inciso I, c/c Artigo 31, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Riachão
das Neves, Estado da Bahia.
Art. 1º - Nomear JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA, para ocupar o cargo em Comissão de Secretária
Municipal de Saúde do Município de Riachão das Neves – BA.
Art. 2º - A presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos artigos 28,29 e 30 da Lei Orgânica do Município
de Riachão das Neves, Estado da Bahia e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura Municipal e Câmara
Municipal deste município.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Riachão das Neves – BA, em 01 de agosto de 2022.

MIGUEL CRISÓSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE
Aos 01 dia do mês de agosto de 2022, frente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Riachão das Neves BA,
Miguel Crisóstomo Borges Neto, toma posse no Cargo em Comissão de Secretaria de Saúde, a Sra. JUSCINARA
SADJA DA SILVA ROCHA, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.301.445-10, portador da cédula de identidade RG sob
o nº 13.591.871-54 SSP/BA, filha da Helena Maria da Silva Machado e Juscelino Nunes da Rocha, oportunidade
em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo,
assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarado
EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente
termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Miguel Crisóstomo Borges Neto, pelo empossado e por duas
testemunhas. Riachão das Neves (BA), 01 de agosto de 2022.

MIGUEL CRISÓSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal

JUSCINARA SADJA DA SILVA ROCHA
Empossada

TESTEMUNHAS:_______________________________________________________

TESTEMUNHAS:_______________________________________________________
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