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TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 001/2017 

(RECURSOS IIUMA.NOS - ZENAIDE PEREIRA NERIS) 

Prirneiro Termo Aditivo ao Contrato 001/2017 que entre si fazem, de urn lado, a 

CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS, inscrita no CNPJ sob on°. 25.216.102/0001-70, 

corn sede na Rua Bias Fortes, n o . 92, Centro, Salinas/MG, CEP.: 39.560-000, neste ato 

representado pela Presidente, EILTON SANTIAGO SOARES, brasileiro, casado, 

portador do CPF no. 550.339.116-00 e docurnento de Identidade n° 3.630.373 expedida 

pela SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, n° 69, Distrito de Matrona, 

Salinas/MG, e, de outro lado a Senhora ZENAIDE PEREIRA NERIS, brasileira, solteira, 

portadora do CPF n° 047.809.416-79 e docurnento de Identidade n° MG - 12.145.455 

SSP/MG, residente e dornjdiliada na Rua Moacir Ribeiro, n° 06, Silvio Santiago, 

Salinas/MG, CEP 39560-000, 

CONSIDERANDO que a prorrogaçAo do prazo de vigéncia é excepcional, forrnalizado 

por terrno aditivo, mantidas as condiçOes e cláusulas já estabelecidas no contrato cujo 

prazo é prorrogado; 

CONSIDERANDO os princIpios administrativos da frnalidade, eficiencia, continuidade 

dos serviços e supremacia do interesse pflblico; 

CONSIDERANDO o atendirnento a situaçAo temporária de excepcional interesse pUblico 

para continuidade dos serviços relativos aos cargos reservados para o concurso pUblico ate 

sea provimento; 

CONSIDERANDO o aproveitamento do Resultado do Processo Seletivo Simplificado 

001/2017; 

RESOLVEM as partes, de cornum acordo, celebrarern este Primeiro Termo Aditivo ao 

Contrato n° 00 1/201 7(Recursos Hurnanos), mediante as seguintes cláusulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado por 12 meses o prazo de igência- do 

Contrato n° 001/2017(Recursos Hurnanos), constante da Clãusuia Primeira, que passa a 

vigorar de sua assinatura ate o dia 31 de dezembro de 2018, sern prejuizo do valor 
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estipulado na Clausula Segunda, ressalvando especialmente o disposto na Cláusula Quinta 

do contrato ao qual se adita. 

CLAUSULA SEGUNDA - Peimanecem mantidas e em plena vigéncia todas as demais 

cláusulas e condiçoes do contrato no 001/2017(Recursos Humanos) Mo alteradas pelo 

presente Termo Aditivo. 

CLAUSULA TERCEIRA - As partes e!egem o Foro da Comarca de Salinas, no Estado 

De Minas Gerais, com renüncia expressa a qua!quer outro por mais privi!egiado que seja. 

E por estarem assim justas e contratadas, firmam as panes o presente Termo Aditivo em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Salinas/MG, 29 de dezembro de 2017. 

EILTO ANTIAGO SOARES 
rest ene 
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ZENAIDE PEREIRA NERIS 

CONTRATADA 
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