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Nova Soure

Atos Administrativos

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Nova Soure

DECISÃO
ASSUNTO: CESSÃO PROFISSIONAL

O Prefeito Municipal de Nova Soure-BA, no uso de suas atribuições
legais e:

CONSIDERANDO termo de cessão outrora firmado em relação ao servidor

GLADYS AMORIM TEIXEIRA, bem como todas as suas clausulas;
CONSIDERANDO necessidade de ser obedecido o devido processo legal bem como
em obediência aos princípios que regem a administração pública;
CONSIDERANDO que no presente caso o próprio termo de cessão já traz a
previsão expressa de permissão da referida cessão mediante necessidade e
interesse das partes;
CONSIDERANDO o que dispõe o ofício Nº 007/2021 de ordem do Exmo. Sr.
Prefeito da cidade de Sátiro Dias-BA, dando conta de que existe a necessidade de
proceder tal cessão acima citada.
RESOLVE:
Conceder ao servidor acima citado sua cessão para o município de Sátiro
Dias-BA nos termos do quanto disposto em termo assinado anteriormente
bem como respeitando todas as condições exigidas por lei.
Encaminhe-se cópia desta decisão ao município e servidor solicitante.

Nova Soure-BA, 22 de janeiro de 2021
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