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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CONVENTO N2  CM /2017. 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES E A CAMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. 

Pelo presente instrumento e na melhor condição de direito, o MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS 

GUARARAPES, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n2. 10.377.679/0001-96, 

com sede na Avenida General Barreto Menezes, n2  1648, Prazeres —Jaboatão dos Guararapes, CEP: 

54.330-900, neste ato devidamente representado pelo seu Excelentíssimo Prefeito, SR. ANDERSON 

FERREIRA RODRIGUES, brasileiro, casado, portador do CPF/MF e Cédula de 

Identidade ir — SDS-PE, doravante simplesmente denominado PRIMEIRO CONVENENTE, 

conjuntamente, com a CÂMARA DE VEREADORES DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, pessoa jurídica 

de direito público, inscrita no CNPJ sob o n.2  11.233,384/0001/09, com sede à Rua Arão Uns de 

Andrade, s/n, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, neste ato representado seu presidente, 

Vereador ADEILDO PEREIRA LINS, brasileiro, casado, portador do docurnento de identidade sob o n2  

ssP/PE, inscrito no CPF/MF sob o ne 41~~1 residente e domiciliado a 

Guararapes, Jaboatão dos Guararapes/PE — CEP ne 54325-130, doravante 

denominado SEGUNDO CONVENIENTE, resolvem firmar o presente convento, o que fazem com 

fundamento nas disposições legais pertinentes, inclusive, com fulcro na Lei Municipal n2  134, de 29 

de agosto de 1991, como instrumento de cooperação técnica e colaboração, nos termos das 

cláusulas anunciadas em sucessivo. 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Constitui objeto do presente convênio a cooperação técnica e administrativa entre os signatários, 

objetivando a melhoria da prestação, dos serviços públicos de responsabilidade do Município do 

Jaboatão dos Guararapes, incluindo: 

a) a compilação, atualização e divulgação da legislação municipal atualizada; 

b) a divulgação dos atos do Poder Legislativo através do Diário Oficial do Município; 

c) a adequação da legislação municipal às determinações constitucionais e legais, no que, se 

refere à legislação federal e estadual; 

d a racionalização do serviço público e a melhoria de sua qualidade a partir do intercâmbio 

entre os recursos humanos à disposição dos convenentes; e 

e) a rcessão de servidores necessários ao bom desempenho dos serviços 

responsabilidade do Municipio. 
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Parágrafo primeiro: Para cumprimento dos objetivos deste convênio os convenentes poderão 

requisitar e ceder, temporariamente, por prazo certo e determinado, servidores públicos efetivos 

dos respectivos quadros funcionais, mediante ato competente, com anus para o cessionário. 

Parágrafo segundo: A cessão de servidores a que se refere a presente cláusula observará, sempre, o 

interesse público, os objetivos comuns dos convenentes e as necessidades da Administração 

Municipal. 

CLÁUSULA SEGUNDA DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 

Constituem obrigações dos convenentes, dentre outras fixadas em lei ou instrumento próprio: 

a) executar as atividades pactuadas neste instrumento, inerentes a implantação e 

desenvolvimento do convênio, com fiel obediência aos seus termos; 

b) manter toda a documentação referente ao convênio disponível para consulta dos órgãos 

de controle e fiscalização; 

c) promover a divulgação das informações e resultados obtidos a partir da execução do 

objete do convênio, com vistas ao crescimento do Município, inclusive no que se refere .à 

sua credibilidade e transparência. 

CLÁUSULA TERCEIRA -DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O presente convênio passará a vigorar a partir da sua assinatura, até o dia 18 de abril de 2018, 

podendo ser alterado e/ou prorrogado, mediante termo aditivo, em caso de necessidade e interesse 

dos partícipes. 

Cl Ál ict  ILA QUARTA - DA DENÚNCIA OU RESCISÃO 

Este convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer dos participes, desde que, 

manifeste por escrito, o seu interesse na cessaç.ão das atividades, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, bem como rescindido, de comum acordo entre os partícipes ou unilateralmente, por 

inadimplência de quaisquer de suas cláusulas e condições, de conformidade com a legislação em 

vigor. 

Parágrafo único: O presente convênio será rescindido em caso de inadimplêncla de quaisquer dos 

partícipes junto ao Instituto Nadonal de Seguridade Social - INSS, Inclusive no que se refere aos 

parcelamentos eventualmente firmados. 

CLAUSULA QUINTA— DA PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS DOS TRABALHOS 

Os resultados técnicos decorrentes de trabalhos realizados no âmbito do presente convênio serão 

atribuídos aos partícipes, com os respectivos créditos. 

CLÁUSULA SEXTA— DA PUBLICAÇÃO 
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ANDER 
Prefeito do 

•RIGUES 
Jaboatão dos Guararapes 

Jaboatão dos Guararapes, 15  de abril de 2017. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Os convenentes providenciarão, como condição de eficácia, a publicação deste convênio, em extrato, 

no Diário Oficial do Município, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua assinatura. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros para a consecução do objeto deste convênio correrão a conta de dotações 

orçamentárias especificas, consignadas nos respectivos orçamentos. 

Parágrafo único: No caso de despesa do primeiro convenente com pessoal cedido pelo segundo 

convenente, os recursos serão oriundos da seguinte dotação orçamentária: 3.14.103 — SECRETARIA 

EXECUTIVA DE GESTÃO DE PFcSOAS. 

CLÁUSULA OITAVA — DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Jaboatão dos Guararapes para dirimir litígios oriundos do presente 

instrumento. 

E por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de Igual teor e 

forma, para que produza os efeitos legais na •presença de duas testemunhas, que também o 

subscrevem. 
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ADEI O P REIRA S 
Presidente da Câmara de r adores de Jaboatão dos Guararapes 
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