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TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021

TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM CESSÃO DE
SERVIDORES

QUE

ENTRE

SI

CELEBRAM

O

MUNICÍPIO DE VALENÇA E O SAAE – SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA.

Termo de Cooperação Mútua com Cessão de Servidores, que entre si celebram o
MUNICÍPIO DE VALENÇA-BAHIA, inscrito no CNPJ sob nº 14.235.899/0001-36, com sede
na rua Travessa General Labatut, s/n – Centro – Valença-BA., representado pelo Prefeito
Municipal, SR. JAIRO DE FREITAS BAPTISTA, portador do RG nº 08647001-99, e do

CPF nº 052.582.605-00, e o SAAE – SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
VALENÇA, inscrito no CNPJ nº 16.176.067/0001-11, com sede na rua General Câmara, nº
75 – Centro – Valença-BA., neste ato representado pela Diretor, SR. PEDRO SILVA MUNIZ,
portadora do RG nº 00.527.192-43, e do CPF nº 048.821.565-04, celebram o presente
Convênio mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a cessão mútua de servidores, ocupantes de cargo efetivo
do quadro de pessoal do Município de Valença e do SAAE, sem ônus para o Executivo
Municipal.
CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA
O presente Termo vigorará pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual
período, caso haja interesse das partes, manifestada por escrito, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, mediante Termo Aditivo.
SUBCLAÚSULA ÚNICA — A cessão de cada servidor se dará pelo prazo definido no
convênio, podendo ser reduzido o prazo da cessão de acordo com os interesses das partes,
ou mediante solicitação do Servidor.
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CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
a) Colocar à disposição servidores de seu quadro de pessoal, desde que haja conveniência
e oportunidade, de acordo com a solicitação e com as qualificações requeridas.

b) Comunicar as partes com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, caso necessite o
retorno de um ou mais servidores cedidos.

CLÁUSULA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES
O presente Termo somente poderá ser alterado mediante instrumento escrito firmado pelas
partes, e, somente poderá ser alterado:
a) quando houver modificação das especificações, para melhor adequação de seus
objetivos;
b) quando necessária a modificação em decorrência de acréscimo ou diminuição do alcance
do seu objeto, ingresso de novos convenentes ou extensão a outros segmentos;
c) quando necessária a modificação do modo de execução face verificação técnica de
inaplicabilidade dos termos pactuados originalmente.
CLÁUSULA QUINTA — DA RESCISÃO
As partes poderão propor, a qualquer tempo, a rescisão do presente instrumento no caso de
descumprimento de cláusulas ou em caso de inviabilidade funcional do Município ou do
SAAE, em ceder servidores de seu quadro, sem prejuízo, todavia, dos Atos Jurídicos
perfeitos.

CLÁUSULA SEXTA - DO GERENCIAMENTO
O setor responsável pelo Gerenciamento e acompanhamento da execução deste Convênio,
a quem competirá manter contatos com o Conveniado, para solução dos problemas
detectados, será a Chefia do Gabinete do Prefeito e Chefia do Gabinete da Diretora do
SAAE, com apoio do Setor de Recursos Humanos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente Convênio será publicado no Diário Oficial do Município.
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CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Valença/BA, para dirimir as questões oriundas deste
Termo.

Valença-Ba., 28 de Janeiro de 2021.

JAIRO DE FREITAS BAPTISTA
Prefeito Municipal

PEDRO SILVA MUNIZ
Diretor do SAAE

Testemunhas:

NOME ______________________________
RG. ________________________________

NOME ______________________________
RG. ________________________________
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