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TERMO DE CONTRATO N 2 001/2019
(RECURSOS HUMANOS - ZENAIDE PEREIRA NERIS)
Contrato de Prestaçao de Servico, para
atendirnento a situacao temporâria de
excepcional interesse pUblico, sern
estabilidade, que entre si celebrarn a
Cârnara Municipal de Salinas/MG e a
Senhora ZENAIDE PEREIRA NERIS.
Contrato que entre si celebram a Cârnara Municipal de Salinas, inscrita no CNPJ sob o
ng 25.216.102/0001-70, corn sede na Rua Bias Fortes, n 2 92, Centro, Salinas/MG,
CEP.: 39.560-000, neste ato representado pela Presidente, ETELVINA FERREIRA
DOS SANTOS, brasileira, viUva, portadora do CPF ng 528.566.906-53 e documento de
Identidade ng MG-1.615.493 expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado na
Avenida Guilhermina Ferreira, ng 259, Povoado de Nova Fátirna, Salinas/MG, e, do
outro lado a Senhora ZENAIDE PEREIRA NERIS, brasileira, solteira, autOnorna,
portadora do CPF ng 047.8009.416-79 e documento de Identidade n2 MG- 12.145.455 SSP!MG, residente e domiciliada na Rua Moacir Ribeiro, n2 06, Silvio Santiago,
Salinas/MG, CEP 39560-000, doravante denominada simplesrnente CONTRATADA,
perante as testemunhas ao final firmadas, pactuam o presente contrato de Prestacao
de Servico, por prazo deterrninado, sob regime especial de direito administrativo, sem
estabilidade, para atendirnento a situaçao temporária de excepcional interesse pUblico,
especialmente em virtude do comprornisso firmado entre a Cârnara Municipal de
Salinas/MG e
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Ministério Piblico do Estado de Minas Gerais para a realizaçao do

concurso püblico, sendo que no intuito de alcançar este objetivo a Cämara Municipal de
Salinas, através do instrumento legal Lei Cornplernentar n42, de 11/11/2015, extinguiu
dois de seus cargos de Provimento em Cornissão e criou trés cargos de Provirnento
Efetivo, denorninados Auxiliar de Serviços, dos quais, no minimo, dois destes são
irnprescindIveis para a continuacao do Serviço P(iblico, diante da extinçao citada. Na
busca de urn instrurnento legal objetivo e corn cláusulas objetivas, foi realizado o
Processo Seletivo Simplificado 001/2017 pela Cärnara Municipal de Salinas, sendo a
contratada classificada dentro do limite de vaga. Apesar de expirado a validade do
processo seletivo e considerando o curto periodo de tempo ate a conclusão do
Concurso Püblico, optou-se pela contratação por excepcional interesse pUblico
utilizando o resultado/classificaçao do Processo Seletivo Sirnplificado jé citado, corn o
&co1Mleprop6sito de atribuir critério objetivo

a

contrataçao. 0 Presente contrato sujeita as

partes as disposiçOes da Lei n 2 8.666/93 em sua redação atual, toda legislação
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substitutiva e complementar, tendo ainda entre si justo e contratado, as cláusulas e
condicOes que se enunciam a seguir e que mutuamente outorgam:
1)

A CONTRATADA prestará

a

CONTRATANTE serviço de:

sERvIc0s, regendo este contrato pelo perlodo de: 07/01/2019
2)

a

AUXILAR DE

30/04/2019.

A remuneraçao mensal sera de: R$ 1.345,50 (UM MIL E TREZENTOS E

QUARENTA E CINCO REAlS F CINQUENTA CENTAVOS) acrescido do Auxilio
Alimentacao devidamente estabelecido em lei, ambos proporcionais aos dias
trabalhados. Para urna jornada semanal de 30 horas, expressarnente.
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pagamento será feito ate o 5 (quinto) dia, do mês subsequente e correrá pela

dotacao orçarnentària especIfica.
3)

A contrataçao temporária justifica-se em razão da necessidade de atender

excepcional interesse püblico de que trata o art. 37, inciso IX, da Constituiçao da
Reptiblica, submetidos ao regime geral de previdência social, pelo periodo de
04(QUATRO) meses, o que assegurará a manutenç('jo dos servicos essenciais pela
Câmara Municipal de Salinas/MG.
4) A Adrninistracao Püblica poderá, a qualquer tempo, no curso do presente contrato,
modificar a jornada de trbalho pactuada, podendo, inclusive, estabelecer turnos de
revezamento, de modo que melhor sejam atendidas as necessidades do serviço, bem
corno solicitar
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comparecimento em reuniOes ordinárias e extraordinàrias que ocorram

além do horário da jornada de trabalho, tendo como obrigaçao, ainda, de estar sempre
presente nas cessöes de uso do auditório da Câmara Municipal de Salinas, quando
solicitado.
5)

Poderá a administracao pCiblica, desde que assirn justifique o servico püblico e

cessada a necessidade dos serviços ora contratados, rescindir, a qualquer tempo, o
presente contrato, sern que isto importe em direito a indenizacao a qualquer titulo ao

con tra tad o.
6)

Findo o prazo estipulado na cláusula 1, este contrato estará rescindido,

independenternente de aviso previo ou quaisquer indenizaçOes, salvo termo de
aditamento prorrogando o prazo, a critério da contratante.
7) 0 presente instrumento poderá ser rescindido antes do previsto nos casos de.
a) Falta de cumprimento de qualquer das obrigacOes;
b) Impedirnento legal das partes;
C) Deixar de executar as atribuiçOes do servico ou comportar de maneir
desrespeitosa e incompativel com a instituicao, agir corn desidia ou, awcLa
deixar de tratar corn cordialidade os colegas de trabalho e a populacao;
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d) Transferëncia ou cessão do contrato a terceiro, no todo ou em parte;
e) Conclusão do Concurso PCiblico com consecutiva posse dos aprovados.
8) Ocorrendo a rescisão sem que haja culpa do(a) CONTRATADO(A) será
devidamente realizado o pagamento de todos as dias trabalhados, caso a mês ainda
não tenha fechado seu exercIcio financeiro, bern coma o pagamento do 13 (décimo
terceiro) e férias proporcionais, coma forma de quitar todos direitos e prejuizos
eventualmente existentes do Contratado(A).
9) 0 descumprimento total ou parcial das obrigaçOes assumidas, caracterizará a
inadimplência do(a) CONTRATADO(A), ficando este(a) sujeito(a)

as seguintes

penalidades:
a) Adverténcia;
b) Multa de 10% (dez par cento) sabre o valor da remuneraçao mensal;
c) Suspensaa do contrato corn base no inciso Ill do art. 87, da Lei 8.666/93:
d) Rescisão do presente Contrato.
10) Fica eleita a Fora da Comarca de Salinas-MG, para dirimir quaisquer fatos que
porventura vierem a acontecer. E par estarern justos e contratados, as partes firmam a
presente contrato em 02 (duas) vias de igual tear, na presenca de duas testemunhas.

Salinas/MG, 07 de Janeiro de 2019.
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ETELVINA FEFREIRA DOS SANTOS
Presidente

e5aATh

ZENAIDE PEREIRA NRIS
Co ntratada

Testemunhas:

Name:
CPF:
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