
PORTARIA N. 370/2007. 
     De 09/10/2007 

“CEDE FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL, PARA EXERCER 
SUAS ATIVIDADES JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA DE 
BOM JESUS, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.” 
 
CLARICE RODIGHERI SCHNEIDER, Prefeita Municipal de Bom 
Jesus, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições e em 
conformidade com a Lei Municipal 0393/2007 de 17/04/2007.  

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Fica através desta Portaria, cedida à funcionária publica 
municipal, ANITA BERTOCHI DE RAMOS, Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, para exercer suas 
atividades a partir desta data, junto a Delegacia de Polícia de Bom Jesus. 

 

§ 1º - A presente Portaria encontra amparo legal na Lei Municipal 
nº 0393/ 2007 de 17 de abril de 2007, com o objetivo de estabelecer as condições para uma ação 
conjunta entre as partes conveniadas. 

 

§ 2º - A cedência dar-se-á em caráter precário, podendo ser 
interrompida a qualquer momento por qualquer das partes, bem como poderá ser a respectiva 
funcionária substituída.  

 

Art. 2º - A funcionária ora cedida nos termos desta portaria, 
continuara recebendo seus proventos do Município cedente, sem ônus para o cessionário, limitado ao 
montante do expediente normal. 

   

Parágrafo único - A funcionária cedida deverá executar a 
atividade e o horário determinado pela Delegacia de Polícia de Bom Jesus, sendo que quaisquer hora 
excedente deverá ser compensada ou paga pela Delegacia de Polícia de Bom Jesus. 

 

Art. 3º - O órgão cessionário encaminhará, até o dia 20 (vinte) de 
cada mês, ao Município cedente, a freqüência do servidor cedido, para fins de comprovação do 
expediente e liquidação da despesa pública. 

 

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

 
 

                 Bom Jesus, em 09  outubro de 2007. 
 
 
 

CLARICE RODIGHERI SCHNEIDER 
Prefeita Municipal 

 
Registrado e publicado na data supra e local de costume. 

 
 
 

DENISE PEDOTT BRANDALIZE 
          Funcionária Designada 


