
PORTARIA N.º 839, DE 1º DE OUTUBRO DE 2015

Ceder  servidor  (a)  municipal  para  atuar  no  Consórcio
Público de Saúde Vale Teles Pires.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA,  Prefeito do Municipal de Lucas do Rio Verde, Estado de
Mato Grosso, no uso das atribuições legais, 

Considerando o Protocolo de Intenções firmado entre os Municípios que integram o Consórcio
de Saúde Vale Teles Pires;

Considerando que o Protocolo de Intenções prevê em seu item IX a cedência de servidores
efetivos por parte dos municípios consorciados, e

Considerando o  Ofício  CPSVTP nº  003-B/2015 encaminhado  pelo  Consórcio solicitando a
cedência de servidores, para os trabalhos de implantação do mesmo:

RESOLVE:

Art. 1° Ceder o (a) servidor (a) municipal FRANCIELE SILVIA DE CARLO, ocupante do
cargo efetivo de Enfermeiro (a) 40h, Ref. 151, Nível V, matrícula 2791, para a Consórcio Público de
Saúde Vale  Teles  Pires,  sem ônus para  o Município de Lucas  do Rio Verde,  a  qual  assume total
responsabilidade pelo bom desempenho dos serviços da função para a qual for nomeada, considerando
a partir desta data.

Art. 2º Compete ao Consórcio Público de Saúde Vale Teles Pires o ressarcimento mensal aos
cofres públicos, das parcelas referentes ao vencimento básico da servidora, o desconto da contribuição
devida pela servidora/segurada e o custeio da contribuição devida pelo órgão ou entidade de origem.

Art. 3º A remuneração da servidora ora cedida, obedecerá às disposições estabelecidas para o
cargo em comissão ou função de confiança para qual for nomeada.

Art. 4º O Município poderá, por interesse público, requisitar aos servidores cedidos de volta
aos seus quadros funcionais, com comunicação previa de 30 dias ao órgão cessionário.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 1º de outubro de 2015.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

Publique-se e Cumpra-se
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