
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2.101/2017, de 21 de junho de 2017.

Autoriza  o  Poder  Executivo  de  Formigueiro  a  firmar

convênio, visando permuta entre professores da rede municipal

de ensino deste município, com professores lotados em redes

municipais de outros municípios e dá outras providências.

JOCELVIO GONÇALVES CARDOSO, Prefeito Municipal de Formigueiro, faz saber

em cumprimento  ao  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,  que  a  Câmara  Municipal

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:     

Art.  1º Autoriza  o  Poder  Executivo  a  firmar  convênio,  visando  Permuta

intermunicipal  entre  professores  da  Rede  Municipal  de  Ensino  de  Formigueiro,  com

professores lotados em Redes Municipais de outros Municípios.

Art. 2º  O pedido de permuta deverá ser encaminhado à Secretaria Municipal de

Educação, Cultura, Desportos e Eventos de Formigueiro.

Art. 3º A vigência do Convênio de Permuta será durante o período letivo de 2017 a

2020,  podendo  ser  prorrogado,  caso  haja  interesse  de  ambas  as  partes,  mediante

solicitação.

Art. 4º Cada município permutante suportará os pagamentos dos vencimentos dos

respectivos professores, sem prejuízo das vantagens inerentes ao Plano de carreira, bem

como a contagem de tempo de serviço nos termos da legislação municipal  que estão

sujeitas em seu Município de origem.

Art. 5º A permuta somente será autorizada após análise criteriosa da Secretaria de

Administração juntamente com a Secretaria de Educação, Cultura, Desportos e Eventos

resguardando  os  direitos  de  deferimento  ou  indeferimento  ao  Prefeito  Municipal  de

Formigueiro.

Art. 6º Os permutantes deverão pertencer ao mesmo nível e grau de ensino e se

encontrarem disponibilizados para o exercício efetivo do cargo (sala de aula).

Art. 7º As permutas terão validade de um ano, podendo ser ou não renovadas ou

cessadas a qualquer tempo, de acordo com o interesse das partes, à critério do Prefeito

Municipal.
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Art.  8º A  Secretaria  Municipal  de  Educação,  Cultura,  Desportos  e  Eventos  de

Formigueiro, reserva-se o direito de cancelar a permuta e requerer o retorno imediato do

seu professor permutado, em caso de comprovada inaptidão profissional, do professor,

com ele permutado, facultando o mesmo direito a outro município.

Art. 9º A permuta somente será autorizada para professores do quadro de pessoal

efetivo, tendo já cumprido o estágio probatório.

Art. 10 Somente poderão ser estabelecidas permutas entre municípios do Estado

do Rio Grande do Sul.

Art. 11 A permuta somente será efetivada após a conclusão de todos os trâmites

legais envolvendo as partes interessadas.

Art. 12 A permuta não poderá ser requerida por docentes que se encontram com

processo administrativo em andamento ou com propensão de penalidade.

 Art. 13 O despacho sobre o pedido de permuta deverá ser proferido, por ofício,

pelo  Prefeito  Municipal,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  contados  a  partir  da  data  do

recebimento do requerimento.

Parágrafo único O Termo de Convênio firmado entre os Municípios será de acordo com

a Minuta, anexa, a presente Lei.

Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Formigueiro.

           Em 21 de junho de 2017.

Jocelvio Gonçalves Cardoso
                     Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz

Secretário da Administração
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CONVÊNIO DE PERMUTA DE PROFESSORES Nº……../2017

CONVÊNIO  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O  MUNICÍPIO  DE

FORMIGUEIRO/RS E O MUNICÍPIO DE ....…………………../RS, VISANDO

A PERMUTA DE PROFESSORES.

MUNICÍPIO DE FORMIGUEIRO/RS,  pessoa jurídica de direito  público,

inscrito no CNPJ sob o 97.228.126/0001-50, com sede municipal na Av. João Isidoro, nº

222,  neste  ato  representado  pelo  Prefeito  Municipal,  Senhor  JOCELVIO  GONÇALVES

CARDOSO, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 6028874938 SSP-RS

e CPF nº 402.444.070-53, residente e domiciliado no Município de Formigueiro e Município

de …………………., pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº ………………., neste

ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr……………………., RG nº ………………... e CPF nº

………., residente e domiciliado em ………………….., objetivando a Permuta de Professores,

conforme  lei  autorizativa  nº  …………..,  celebram  o  presente  CONVÊNIO  mediante  as

cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA CLÁUSULA PRIMEIRA –– O presente Convênio tem por objeto a permuta

do(a)  professora ……………………………...e  ……………………………..,  pertencente  ao Quadro

do  Magistério  do  Município  de  ……………………...  que  reside  no  Município  de

Formigueiro/RS.

CLÁUSULA SEGUNDA – Os professores permutados atuarão de acordo

com a respectiva habilitação junto a educandários dos municípios permutantes.

CLÁUSULA  TERCEIRA  -  Cada  município  permutante  permanecerá

responsável  pelo  pagamento  dos  vencimentos  das  professoras  permutadas,  as  quais

também não terão qualquer prejuízo das vantagens inerentes ao Plano de Carreira a que

pertencem, com também na contagem do tempo de serviço de acordo com a lei Municipal

que estão sujeitas no município de origem.

CLÁUSULA  QUARTA  -  Os  professores  permutados  ficam  sujeitos  às

regras e normas disciplinares, bem como às orientações técnicas do Município em que

exercerem a atividade do Magistério, além da obrigação de prestar serviço na escola em

que for indicada, com a carga horária contratual de origem.
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CLÁUSULA  QUINTA  -   Os  Municípios  permutantes  deverão  fornecer

mensalmente à Secretaria Municipal de Educação do município de origem, o controle de

efetividade das professoras cedidas por permuta.

CLÁUSULA SEXTA – A vigência do presente Convênio de Permuta será

durante o período letivo de 2017-2020, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SÉTIMA – Os municípios permutantes poderão rescindir  o

Convênio  a  qualquer  tempo,  podendo  ser  revogado  se  houver  interesse  das  partes

integrantes, a qualquer momento ou por interesse público.

CLÁUSULA OITAVA – As partes elegem, de comum acordo, o Foro da

Comarca  de  São  Sepé,  para  dirimir  eventuais  litígios  decorrentes  da  aplicação  deste

Convênio.

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento, em 

2 (duas) vias de igual teor e forma, acompanhado das testemunhas abaixo firmadas.

Formigueiro, XX de XXXXXXX de 2017.

Municipío de Formigueiro Município de XXXXXXXXX

Testemunhas: Testemunhas:

________________________ ________________________

CPF: CPF:

________________________ ________________________

CPF: CPF:
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