
§ 3° A cessao s6 podera ser firmada mediante convenio assinado, entre 
cedente e cessionario. 

§ 2° A cessao e realizada para a ocupacao de cargo efetivo em cornissao ou 
em de funcao de confianca em outro orqao ou entidade dos Poderes da Uniao, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, incluidas as empresas publicas e as 
sociedades de economia mista. 

§ 1° Nao havera cessao sem o pedido do cessionario, a concordancia do 
cedente e a concordancia do agente publico cedido. 

Art. 2°. A cessao e o ato autorizativo pelo qual o agente publico, sem 
suspensao ou interrupcao do vfnculo funcional com a origem, passa a ter exercfcio 
fora da unidade de lotacao. 

CESSAO 

I - Ab range servidores publicos efetivos; . 
II - 0 servidor efetivo, ou estatutario cedido de outro orqao ou entidade, 
investido em cargo comissionado tera o direito de optar por receber o valor do 
cargo comissionado ou pelo recebimento do valor de seu vencimento acrescido 
de 40% (quarenta por cento) do valor do vencimento do cargo comissionado; 

Paraqrafo (mico - 0 disposto neste Decreto: 

Art. 1°. Este Decreto se aplica as cessoes e as requisicoes em .que figure a 
adrninistracao publica municipal, direta e indireta, como cedente ou cessionaria, em 
concordancia com o que determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Publico - MCASP. 

AMBITO DE APLICACAO 

DECRETA: 

O Prefeito Municipal de Anchieta, usando das atribuicoes legais que lhes sao 
conferidas no artigo 71, VIII etc artigo 116 da Lei Complementar Municipal N. 27, de 2 
de junho de 2012, que institui o Estatuto dos Servidores Publicos do Municfpio de 
Anchieta e da outras providencias. 

Dispoe sobre as cessoes e as 
reauisicoes de pessoal em que a 
edministreceo publica municipal, 
direta e indireta, seja parte. 

DECRETO N. 5925, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019 

ESTADO.DO ESPIRITO SANTO . . 
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Paraqrafo (mico. E do orqao, ou da entidade cessionaria, o onus pela 
rernuneracao ou pelo salario vinculado ao cargo ou ao emprego permanente do 
agente publico cedido, acrescidos dos encargos sociais e trabalhistas, que serao 
quitados atraves do elemento de despesa - Ressarcimento de Despesas de Pessoal 
Requisitado, como determina o Manual de Contabilidade Publica. 

Art. 5°. 0 ressarcimento ea restituicao das parcelas despendidas pelo cedente 
com o agente publico cedido, respeitadas lirnitacoes deste Oecreto e de normas 
especificas, inclusive quanto ao disposto no inciso XI do art. 37 da Constituicao 
Federal e art. 1°A da Lein. 9.717, de 27 de novembro de 1998. 

RESSARCIMENTO 

Paraqrafo (mico. Em caso de rescisao e necessario que o servidor usufrua 
das ferias pendentes nao gozadas. 

V. Os valores referentes as parcelas do ressarcimento que se encontram 
inadimplentes ao Municipio cedente, deverao ser inscritas em divida ativa nao 
tributaria, ap6s a devida notificacao e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem 
o efetivo cumprimento da avenca. 

IV. A cessao podera ser rescindida por inadimplemento de quaisquer de suas 
clausulas ou condicoes, no pacto celebrado; 

Ill. Nao atendida a notificacao pelo cessionario no prazo estabelecido no inciso 
anterior, o agente publico sera notificado, diretamente, para se apresentar ao 
orqao ou a entidade de origem no prazo rnaxirno de 01 (um) mes, contado da 
data do recebimento da notificacao, sob pena de caracterizacao de ausencia 
imotivada. 

II. Na hip6tese de cessao em curso ha mais de 01 (um) ano, o cessionario 
podera exigir a rnanutencao da cessao, no interesse da administracao publica, 
pelo prazo de ate 01 (um) mes, contado da data do recebimento da notificacao 
pelo cedente ou do requerimento do agente publico, podendo ser prorrogado 
por igual periodo, desde que devidamente justificado. 

I. 0 retorno do agente publico ao orqao ou a entidade de origem, quando 
requerido pelo cedente, sera realizado por meio de notificacao ao cessionario. 

Art. 4°. A cessao podera ser encerrada a qualquer memento por ato unilateral 
do cedente, do cessionario ou do agente publico cedido. 

ENCERRAMENTO DA CESSAO 

Art. 3°. A cessao sera concedida ate o final do mandate do chefe do Poder 
Executive, que concedeu o termo de cessao do orqao de origem do agente publico 
efetivo. 

PRAZO DA CESSAO 

ESTAJ)O DO ESPIRITO SANTO 
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§ 2° Fazem parte deste Decreto os Apendices de I a IV e seus anexos. 

§ 1° A Gerencia Operacional de Recursos Humanos, ou orqao equivalente, devera no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias promover a adequacoes necessarias das cessoes 
concedidas pela adrninistracao publica municipal, direta e indireta, em vigor, para o efetivo 
cumprimento deste Decreto. 

Art. 8°. Aplicam-se as disposicoes deste Decreto as cess6es em curso na data de sua 
entrada em vigor. 

CESSOES EM CURSO 

V - qratificacoes concedidas pelo cedente em virtude da cessao, independentemente 
da denorninacao adotada, que nao se incorpora aos vencimentos salariais. 

IV - outras parcelas indenizat6rias, consideradas, exclusivamente, aquelas definidas 
em lei, decorrentes do ressarcimento de despesas incorridas no exercicio das 
atribuicoes funcionais; 

Ill - parcela patronal de previdencia complementar do agente publico; 

II - parcela patronal de assistencia a sauce e odontol6gica; 

I - auxilio creche, medicamento e moradia; 

Art. 7°. Para fins de observancia do teto remunerat6rio estabelecido no inciso 
XI do art. 37 da Constituicao Federal, nao serao considerados: 

CALCULO DO TETO REMUNERATORIO 

§ 2° Havendo descumprimento do. disposto no encerramento da cessao, o 
cedente procedera na forma estabelecida no art. 4° deste Decreto, inclusive na 
hip6tese de requisicao. 

§ 1° 0 ressarcido sera efetuado ate o 5° (quinto) dia util do mes subsequente 
ao do pagamento e cabera ao departamento de recursos humanos do 6rgao 
cessionario encaminhar a frequencia do agente publico mensalmente ao 6rgao 
cedente. 

Art. 6°. 0 valor a ser ressarcido sera apresentado mensalmente ao cessionario 
pelo cedente, discriminado por parcela e agente publico. 

PROCESSAMENTO DO RESSARCIMENTO 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
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"Put:ica.:a a.To.B._1Q9..1 JQ 
Nos tatm0s do art. 82 ea 
Lei Organica Nlunic:par· 

Anchieta/ES, 12 de setembro de 2019. 

Registre-se. Publique-se e cumpra-se. 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogando-se 
o decreto n° 5913/2019. 

Vigencia 

Art. 9°. Fica revogado o Decreto Municipal N. 1 :432, de 15 de julho de 2003. 

CLAUSULA REVOGATORIA 

ESTADO.DO ESPIRITO SANTO 
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II APENDICE - MODELO DO CONVENIO DE CESSAO. 

Comprovante de residencia 
Estado civil 
Matricula 

ldentidade 

DOCUMENTACAO DO AGENTE POLITICO CEDIDO. 

CPF 

T ermo de posse 
Comprovante de residencia 
Estado civil 

ldentidade 

CNPJ de ambos os orqaos e as entidades. 
Endereco dos respectivos crqaos/entidades cedentes ou cessionarios. 
Docurnentacao do chefe do poder, diretores e gestores no exercfcio de direcao. 
CPF 

1-APENDICE - LISTA DE DOCUMENTACAO NECESSARIA. 

ESTADO. DO ESPIRITO SANTO 
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2.2 -Ao terrnino do convenio, e nae havendo rnanifestacao como descrita no item 2.1, / 
o servidor cedido devera retornar imediatamente ao orqao de origem. t' 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - 0 objeto do presente convenio ea cessao do servidor, (NOME DO SERVIDOR), 
titular do cargo de matricula n° (NUMERO DA MATRICULA), para atuar no cargo de 
(NOME DO CARGO), aqui denominado (a) CEDENTE/CESSIONARIO, conforme 
disposto no Artiga 116 da Lei Complementar 27/2012 e Decreto n° (NUMERO DO 
DECRETO). · 

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA 
2.1 - O prazo de vigencia do presente convenio e a contar da data de publicacao por 
um perfodo de (MESES/ANOS), podendo ser alterado mediante termo aditivo ou 
renovado com previa rnanifestacao de minima de 03 meses antes do terrnino do 
convenio, por interesse de ambas as partes. 

O Poder Executivo do Municipio de Anchieta, Estado do Espirito Santo, pessoa 
juridica de direito publico, com sede na Rodovia Edival Jose Petri, n° 1620, Vila 
Residencial Samarco, cidade de Anchieta, · inscrito no CNPJ-MF sob o n° 
27.142.694/0001-58, neste ato representado por seu representante legal, o Prefeito 
Sr. Fabricio Petri, inscrito no CPF n°. 080.134.247-31 e portador da carteira de 
identidade n° 1.560.613-SSP/ES, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste 
Municipio, doravante denominado CEDENTE/CESSIONARIO, e o 
(ORGAO/ENTIDADE ), pessoa 
jurfdica de direito publico, inscrita no CNPJ sob o n° (NUMERO DO . CNPJ 
), com sede (ENDERECO COMPLETO), neste ato representado por seu 
representante legal, o (ORGAO/ENTIDADE), inscrito no CPF n° (NUMERO DO CNPJ 
) e portador da carteira de identidade (NUMERO DO INDENTIDADE), brasileiro, 
doravante denominado CEDENTE/CESSIONARIO e a Servidor (a) 
CEDENTE/CESSIONARIO, (NOME DO SERVIDOR), inscrito (a) no CPF sob o n° 
(NUMERO DO CPF ) e inscrito no RG n° (NUMERO DO 
INDENTIDADE), residente e domiciliada no (ENDERECO COMPLETO),, firmam o 
presente Termo, com base no Artiga 116 da Lei Complementar 27/2012 e Decreto n° 
(NUMERO DO DECRETO) do Municipio de Anchieta/ES e com o que foi apurado no 
Processo Administrativo n° (NUMERO DO PROCESSO), ajustam o que se encontra 
expresso nas clausulas abaixo descritas: 

PROCESSO N° XXX 
CONVENIO DE CESSAO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ORGAO/ENTIDADE 
(NOME DO ORGAO/ENTIDADE), NA QUALIDADE DE CEDENTE O 
ORGAO/ENTIDADE (NOME DO ORGAO/ENTIDADE), NA QUALIDADE DE 
CESSIONARIO, PARA FINS EXPRESSOS NAS CLAUSULAS QUE O INTEGRAM. 

CONVENIO N° XXX 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA DE ANCHIETA 
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4.2 - 0 comprovante de pagamento e o formulario devidamente preenchido e 
assinado na forma do apendice IV do Decreto Municipal n° (NUMERO DO 
DECRETO), de (DATA DO DECRETO), deverao ser encaminhados ate o dia 20 
(vinte) de cada mes. 
4.3 - Na hip6tese do nae envio dos documentos estabelecidos nos itens 4.1 e 4.2: 
I -Ap6s 60 dias, o" pagamento do servidor sera suspense automaticamente; 
II - Ap6s 90 dias, o servidor devera retornar imediatamente ao 6rgao cedente; 

CLAUSULA QUARTA - DA COMPROVACAO DE FREQUENCIA, REEMBOLSO E 
DEMAIS INFORMACOES 
4.1 - Para efeito de cornprovacao de comparecimento ao service, o CESSIONARIO 
atestara e encarninhara ao CEDENTE, ate o quinto dia uttl do mes subsequente ao 
vencido, a frequencia do servidor cedido, bem como qualquer ocorrencia funcional das 
formalidades havidas no decurso de prazo do presents convenio, via do e-mail 
rh.cessaodeservidor@anchieta.es.gov.br. 

3. 7 - 0 local e a carga horaria de service serao designados pelo CESSIONARIO. 

3.6 - 0 servidor cedido tera como regime previdenciario o previsto pelo CEDENTE. 

3.5 - 0 CESSIONARIO, por esta e na melhor forma de direito, assume inteira 
responsabilidade por quaisquer danos, porventura, causados a terceiros pelo servidor 
cedido, durante a vigencia da cessao. 

3.4 - 0 CESSIONARIOS devera efetuar o pagamento atraves de dep6sito em conta 
corrente, no Banco (NUMERO), aqencia (NUMERO), conta corrente n° (NUMERO). 

3.3 -Adicionalmente o CEDENTE apresentara mensalmente ao CESSIONARIOS, via 
setor de Recurses Humanos da Secretaria Municipal de Adrninistracao, o valor a ser 
reembolsado, ate o ultimo dia util do mes em curso, por meio de oficio, discriminado 
por parcela remunerat6ria e por servidor ou empregado. 

3.2 - 0 CEDENTE devera informar que o custo mensal - rendimentos e encargos - 
com o servidor cedido sera na data, conforme discrirninacao, podendo sofrer reajustes 
remunerat6rios com base em indices determinados e/ou autorizados pela Prefeitura 
Municipal de Anchieta ou quaisquer outras alteracoes decorrentes de lei. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES 
3.1 - Obrigam-se os CESSIONARIOS a ressarcir, integral e mensalmente aos 
CEDENTES, ate o dia 18 (dezoito) do mes subsequente ao vencido, o pagamento das 
parcelas de natureza salarial e de todas as demais vantagens pecunianas, inclusive 
os encargos sociais e legais respectivos a que faz jus o servidor cedido. 

2.3 - 0 prazo rnaxirno para a cessao do servidor ficar limitado ao terrnino do mandate 
do Chefe do Poder Executive Municipal, nao podendo ultrapassar este prazo sob 
nenhuma hip6tese, devendo o servidor retornar ihlediatamente e assumir o exercicio 
no seu orqao/entidade de origem. 

ESTADO.DO ESPIRITO SANTO 
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SERVIDOR 

ORGAO CESSINARIO ORGAO CEDENTE 

Anchieta- ES, dia de mes de ano 

7 .2 - E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo em quatro vias de igual 
teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes, com anuencia do servidor 
cedido neste instrumento. 

CLAUSULA SETIMA - DO FORO 
7 .1 - Fica eleito o Foro do Juizo da Comarca de Anchieta, com expressa renuncia de 
qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser, para os 

- procedimentos judiciais oriundos desta avenca, que amigavelmente os participantes 
'-- nao puderem resolver. 

6.2 - Em qualquer caso de encerramento deste Convenio ficarao assegurados todos 
os direitos e obriqacoes dos participes convenentes, ate a data do retorno do servidor 
cedido. 

CLAUSULA SEXTA - DA RESCIS.AO 
6.1 - 0 presente convenio podera ser rescindo a qualquer tempo por ambas as partes 
nele envolvido, mediante aviso por escrito, com antecedencia de no minima de 30 
dias, ou por acordo, ou, ainda, na hip6tese de inadimplemento por quaisquer dos 
convenentes das obriqacoes assumidas em razao deste ajuste, decorrentes de lei ou 
de qualquer de suas clausulas, em observancia ao principio da Suprema_cia do 
lnteresse Publico. 

,_ 
5.2 - Em qualquer caso de encerramento deste Convenio o cedente obriga-se a adotar 

_ o procedimento previsto no item 5.1. 

CLAUSULA QUINTA - DA PUBLICAC.AO 
5.1 - 0 CEDENTE providenciara a publicacao oficial deste Convenio no Municipio de 
Anchieta, ate o 5° dia util do mes seguinte ao de sua assinatura, e a c6pia do termo 
de Convenio de Cessao. 

4.4 - Devera ser adotado pelo setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal 
de Administracao, os procedimentos para abertura de processo administrativo 
disciplinar caso o servidor nae retorne dentro de 90 dias a contar do terrnino do prazo 
estabelecido no inciso II do item anterior. 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
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PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA 
DE PESSOAL REQUISITADO - CESSAO DE SERVIDOR 

(Decreto n° 26.728, de 03 de janeiro de 2017) 

Nome do Servidor 

Cargo 

Cornpetencia/rnes 

Orqao Cessionario 

Valor ressarcido SubsidioNencimento ....... : R$ 

IPASA. ........................... : R$ 

Outras Parcelas (discriminar): R$ 

Total. .................................. R$ 

Documentos em anexo ( ) C6pia do Reembolso ( ) Frequencia 
Atestada 

ANEXO UNICO 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
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2.2 - A Cedente devera formalizar ato administrativo (decreto e/ou portaria) 
regulamentando a cessao do servidor, para as devidas anotacoes em sua ficha 
funcional. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO SERVIDOR: 
2.1 - A servidor acima identificada continuara subordinada as normas impostas pela 
l.eqislacao vigente do Municipio de Anchieta/ES, ficando sujeita aos horarios 
estabelecidos pelo CESSIONARIO. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - 0 objeto do presente convenio ea cessao do servidor, (NOME DO SERVIDOR), 

titular do cargo de matricula n° (NUMERO DA MATRICULA), para atuar no cargo 
de (NOME DO CARGO), aqui denominado (a) CEDENTE/CESSIONARIO, 
conforme disposto no Artiga 116 da Lei Complementar 27i2012 e Decreto n° 
(NUMERO DO DECRETO). 

O Poder Executivo do Municipio de Anchieta, Estado do Espirito Santo, pessoa 
juridica de direito publico, com sede na Rodovia Edival Jose Petri, n° 1620, Vila 
Residencial Samarco, cidade de Anchieta, inscrito no CNPJ-MF sob o n° 
27.142.694/0001-58, neste ato representado por seu representante legal, o Prefeito 
Sr. Fabricio Petri, inscrito no CPF n°. 080.134.247-31 e portador da carteira de 
identidade n° 1.560.613-SSP/ES, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste 
Municipio, doravante denominado CEDENTE/CESSIONARIO, e o 
(ORGAO/ENTIDADE ), pessoa 
juridica de direito publico, inscrita no CNPJ sob on° (NUMERO DO CNPJ 
), com sede (ENDERECO COMPLETO), neste ato representado por seu 
representante legal, o (ORGAO/ENTIDADE), inscrito no CPF n° (NUMERO DO 
CNPJ ) e portador da carteira de identidade (NUMERO 
DO INDENTIDADE), brasileiro, doravante denominado CEDENTE/CESSIONARIO e 
a Servidor (a) CEDENTE/CESSIONARIO, (NOME DO SERVIDOR), inscrito (a) no 
CPF sob o n° (NUMERO DO CPF ) e inscrito no RG n° 
(NUMERO DO INDENTIDADE), residente e domiciliada no (ENDERECO 
COMPLETO),, firmam o presente Termo, com base no Artiga 116 da Lei 
Complementar 27/2012 e Decreto n° (NUMERO DO DECRETO) do Municipio de 
Anchieta/ES e com o que foi apurado no Processo Administrativo n° (NUMERO DO 
PROCESSO), ajustam o que se encontra expresso nas clausulas abaixo descritas: 

Termo de Cessao de Pessoal que entre si 
celebram o cedente e o 6rgao ceasionario. 

TERMO DE CESSAO DE PESSOAL N° XX/ANO. 

Ill APENDICE - MODELO DO TERMO DE CESSAO. 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
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5.3 - Seja qual for a forma de termino da cessao, a servidora devera se apresentar 
imediatamente ao orqao/entidade de origem. j 
CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA: t- 

5.2 - Caso haja rescisao por iniciativa do servidor ou do orqao/entidade 
CESSIONARIO e necessario que antes haja o gozo das ferias pendentes. 

CLAUSULA QUINTA - DA RESCIS.AO: 
5.1 - A cessao podera ser rescindida pelo inadimplemento de quaisquer de suas 
clausulas ou condicoes, ou ainda, por iniciativa de quaisquer dos interessados, 
mediante comunicacao escrita, com antecedencia minima de 30 (trinta) dias, sem 
que caiba indenizacao a outra parte. 

4.2 - Todavia, quando do termino da cessao, servidor NAO PODERA RETORNAR 
AO ORG.AO/ENTIDADE DE ORIGEM COM FERIAS VENCIDAS. 

CLAUSULA QUARTA - DAS FERIAS: 
4.1 - Durante o perf odo de vigencia da cessao, o orqao/entidade CESSIONARIO 
devera colocar a servidor em gozo de ferias tao logo complete o periodo aquisitivo. 

3.5 - A frequencia mensal do servidor CEDIDO devera ser encaminhada ao 
orqao/entidade cedente ate o dia 05 (cinco) do mes subsequente. 

Fundo Municipal de Saude: financeiro.fms@anchieta.es.gov.br 

Prefeitura Municipal de Anchieta: financeiro.pmaes@gmail.com 

3.4 - 0 orqao/entidade de CESSIONARIO se compromete a enviar todos meses 

comprovantes de dep6sito para o correio eletr6nico: 

Banco: 
Numero do Banco: 
Numero da agencia: 
Numero da conta corrente: 

3.3 - Para atendimento ao que disp6e o item 3.2 o orqao/entidade Cedente, 
apresentara os seguintes dados bancarios: 

CLAUSULA TERCEIRA - DO ONUS: 
3.1 -A cessao objeto deste Termo sera com onus para o cessionario inclusive no que 
se refere a contribuicao previdenciaria, dado o carater de interesse social na cessao, 
configurada no Processo Administrative n° (NUMERO DO PROCESSO). 
3.2 - Para melhor controle e orqanizacao, o servidor cedido continuara recebendo 
na folha de pagamento do orqao/entidade cedente, devendo o orqao/entidade 
cessionario depositar mensalmente, ate o dia 18 (dezoito) do mes subsequente, o 
valor da rernuneracao e da contribuicao previdenciaria na conta abaixo indicada. 

ESTADO.DO ESPIRITO SANTO 
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SERVIDOR(A) 

ORGAO CESSIONARIO ORGAO CEDENTE 

Anchieta- ES, dia de mes de ano. 

CLAUSULA OITAVA - DO FORO: 
8.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Anchieta/ES para dirimir eventuais 
quest6es oriundas desta cessao. 
Assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo, em 04 (quatro) vias 
de igual teor. 

CLAUSULA SETIMA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL: 
7 .1 - A presente cessao tern por fundarnentacao legal o artigo 116 da Lei 
Complementar n° 27/2012. 

6.1 - A presente cessao tera viqencia a partir da data de assinatura deste- termo ate 
o final do mandato do chefe do Poder Executivo. 

ESTADO.DO ESPIRITO SANTO 
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VENCIMENTOS-COMPETENCIA: (MES/ANO) 

Anexo os custos a serem ressarcidos, rendimentos, encargos e auxilio 
alimentacao, abaixo relacionados: 

BANCO: 
NUMERO DA CONTA: 
AGENCIA: 

Encaminho relat6rio referente ao mes e ano do servidor NOME DO AGENTE 
PUBLICO, para providenciar o ressarcimento, conforme termo de cessao. 

AO ORGAO CESSIONARIO (NOME DO CESSIONARIO). 

Da: Gerencia Operacional de Recursos Humanos. 

Oficio GORH n° XX/ANO 

Anchieta/ES, dia de mes de ano. 

IV - APENDICE - MODELO DE TERMO DE RESSARCIMENTO 
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ASSINATURA DO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

Fundo Municipal de Saude:financeiro.fms@anchieta.es.gov.br 

Prefeitura Municipal de Anchieta: financeiro.pmaes@gmail.com 

O Municipio cessionario devera encaminhar o comprovante de dep6sito, todos os 

meses pelo correio eletronico: 

Os proventos e descontos sao de acordo com a. competencia mensal do agente 
- publico. 

SALARIO EFETIVO R$ 

QUINQUENIO 5% R$ 

GRATIF. EXERC. DO MAGISTERIO R$ 

15% 

INCENTIVO A QUALIFICACAO 25% R$ 

AUXILIO ALIMENT ACAO R$ 

IPASA PATRONAL 14,29% R$ 

APORTE 5% R$ 

TOTAL A RESSARCI R$ 

ANEXO UNICO - TABELA DE RESSARCIMENTO 

ESTADO.DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 


