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PORTARIA Nº. 001, DE 03 DE JANEIRO DE 2019.   
 
 

Considerando que a Lei Municipal nº. 48, de 13 de fevereiro de 
2012, prevê, em seu artigo 1º, a cessão de Servidor Público 
Municipal para ter exercício em Outros/Entidades do Estado, da 
União, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, bem como nas 
Autarquias e Fundações Públicas; 
Considerando o ofício nº. 001/2019, exarado pelo representante 
da Câmara Municipal de Matina, que solicita um servidor público 
municipal para ter exercício naquela Casa Legislativa em cargo 
comissionado; 
Considerando ainda, que o § 1º, do artigo 1º da Lei aludida, 
estabelece que em se tratando do exercício de cargo 
comissionado ou função de confiança a cedência será sem ônus 
para o Município;  
Considerando finalmente, o cumprimento dos requisitos 
contidos no artigo 3º da Lei Municipal nº. 48/2012, que 
condiciona a cessão de servidor à solicitação do 
Órgão/Entidade interessada e a manifestação do representante 
da Secretaria Municipal a qual encontra lotado o servidor. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e com 

fundamento no Artigo 58, inciso I, da Lei Orgânica Municipal c/c a Lei Municipal nº.  48, de 13 de 

fevereiro de 2012. 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1.º - Ceder a servidora Alessandra Flores Magalhães, do quadro efetivo desta Prefeitura 

Municipal, para ter exercício na Câmara Municipal de Matina, sem ônus para este Município. 

 

Art. 2.º- A presente cessão durará enquanto perdurar a investidura no cargo comissionado, cessada 

a nomeação, a servidora deverá retornar imediatamente à Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos.  

  

Parágrafo único - A cessão poderá ser revogada a qualquer tempo, de acordo com a conveniência e 

necessidade da Administração Pública Municipal. 

  

Art. 3.º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

   

          GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATINA, Estado da Bahia, em 03 de janeiro de 

2019. 

  

Juscélio Alves Fonseca 

Prefeito Municipal 
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