
VERTENTES NAO PODE PARAR

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para atendlmento a necessidade

tempor6ria de Excepcional lnteresse P[blico, na forma do Art. 37, lV da ConstituigSo

Federal, doArtigo 97, incisoVll da Constituigio Estadual, do \fi..72, incisoVll da L. O.

M. e da Lei 74212009 e Decreto Municipal No 14 de 25 de margo de 2020, ambos deste

Municipio, que fazem, entre si, de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste

ato representada pelo Sr. Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e

domlciliado neste Municipio e, do outro lado, o Sr. ADENILSON ANGELO DA SILVA

SOBRINHO, portador da ldentidade n.o 10.312.005 SDS-PE e CPF n.o122.425.234-90,

brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua da Capit6o Valdemar Lima, 59 B,

neste Municipio, doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente,

nas condig6es e cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1" - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de AdministragSo, que a

encaminhar6 a Chefia imediatamente superior, a quem prestar6 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSUL A 2a - A Contratante pagard mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 ( mil e quarenta e cinco reais), com carga hor6ria semanal de 40 horas, como

Auxiliar de Servigos Gerais, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19.

CLAusuLA 3a¨ O refettdo contrato tera o prazO de 03(trOs)meseS,podendo ser

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 74212009 de 15 de outubro

2009, conforme Portaria no 15012020, datada em 04 de maio do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE:81.3734-l109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60



CLAUSULA

ConstituigSo

trabalhista.

vERTENTES ruAo pooE pnRnR

40 - O contratado temporariamente,

Federal e pela Constituigio Estadual,

na forma determinada pela

n6o fard jus a indenizag6o

GLAUSULA 50 - O presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo
contratante quando:

| - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p6blico, na forma
do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.

ll - O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagio.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o
F6rum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer drivida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 04 de maio de

\fu^)^r" *gl$o dq%i-!,.,. \"\r1^\o
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - pE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-109 - CNpJ: t0.296.887/0001-60



PREFElttURA MUN:C:PAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento A necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P[blico, na forma do

Art. 37, lV da ConstituigSo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do

Aft.72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 7 4212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, o Sr. ANDRE DE LIMA FERREIRA, portador da ldentidade

n.o 2.210.662 SSP-PE e CIC n.o 343.954.584-91, brasileiro, casado, residente e

domiciliado na Rua Nova Vertentes, 14, centro, nesta Cidade, doravante denominados

Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administraqao, que a

encaminhard dr Chefia imediatamente superior, a quem prestar6 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2" - A Contratante pagare mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanitarias.

CLAUSULA 3a - O referido contrato ter6 o prazo

renovado, respeitado o ptazo do artigo 30 da Lei

2009, conforme Portaria no 16212020, datada em 01

de 06 (seis) meses, podendo ser

no 74212009 de 15 de outubro de

de julho do corrente ano.

Rua Dr Emfdio Cavalcanti,n° 97-Centro― Vertcntcs― PE
CEP:55770‐ 000‐ FONE:81 3734‐ 1109‐ CNPJ: 10296887/0001‐60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

GLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma

ConstituigSo Federal e pela Constitui96o Estadual, n5o far1

trabalhista.

determinada

jus a indenizagdo

CLAUSULA 50 - O presente contrato poder5 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

|― Cessar a necessidade do atendirnento de excepciOnal interesse pttblico, na forrna

do Art19o 97,V‖ da Constitui9う o Estadual.

‖―C)contratado nao cumprir corn as suas tarefas.

‖|― O TCE negar o registro de sua contrata95o.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

F6rum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 01

ル タ ク あ イ ン ー

CONTRATADO

Rua Dr.Emidio Cavalcanti,n° 97-Centro一 Vertentes― PE
CEP:55,770-000‐ FONE181.3734‐ 1109‐ CNPJ:10296.887/0001‐60

TESTEMUNHAS:



V[R「 ENTFS NAO PODF PARAR

Contrato Especia:de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para atendimento a necessidade

tempor6ria de Excepcional lnteresse Priblico, na forma do Art. 37, lV da Constituigio

Federal, doArtigo 97, incisoVll da Constituigdo Estadual, do Att.72, incisoVll da L. O.

M. e da Lei 74212009 e Decreto Municipal No 14 de 25 de margo de 2020, ambos deste

Municipio, que fazem, entre si, de um lado a Prefeitura Municipal das Veftentes, neste

ato representada pelo Sr. Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e

domiciliado neste Municipio e, do outro lado, o Sra. ANDREA KARLA VlRGlNlA,

portador da ldentidade n.o 5.654.517 SSP-PE e CPF n.o 011.826.784-16, brasileiro,

casada, residente e domiciliado na Rua Jos6 Ferreira Coelho, neste Municipio,

doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e

cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser5 registrado pela Secretaria de AdministragSo, que a

encaminha16 a Chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSUL A 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de

R$1.045,00 ( mil e quarenta e cinco reais ), com carga hor6ria semanal de 40 horas,

como T6cnico em Enfermagem, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para

auxiliar no combate ao COVID-19.

CLAUSULA 3a - O referido contrato ter6 o ptazo de 03 (tres) meses, podendo ser

renovado, respeitado o prazo do artigo 3o da Lei no 74212009 de 15 de outubro de

2009, conforme Portaria no 14812020, datada em 04 de maio do corrente ano.

Rua Dr.Emfdio Cavalcanti,n° 97-Centro― Vertentcs― PE
CEP:55770‐ 000‐ FONE:813734‐ 1109‐ CNPJ:10296887/0001‐ 60



V[RTENTES NAO PODE PARAR

CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma determinada pela

Constituig6o Federal e pela ConstituigSo Estadual, n6o farl jus a indenizagio

trabalhista.

CLAUSULA 50 - O presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

| - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse pfblico, na forma

do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.

ll - O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagSo.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d[vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes,

b" *^t- e$^
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

04 de rna:o de

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 9'7 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 8l.3734-l 109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60

{.



VERTENTES NAO PODE PARAR

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para atendimento a necessidade

tempordria de Excepcional lnteresse P[blico, na forma do Art. 37, lV da Constituig6o

Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do Att.72, inciso Vll da L. O.

M. e da Lei 74212009 e Decreto Municipal No 14 de 25 de margo de 2020, ambos deste

Municipio, que fazem, entre si, de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste

ato representada pelo Sr. Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e

domiciliado neste Municipio e, do outro lado, o Sra. MARIA APARECIDA DO

NASCIMENTO SILVA, portador da ldentidade n.o 7.340.798 SDS-PE e CPF n.o

081.623.084-66, brasileiro, casada, residente e domiciliado no Sitio Gravatazinho,

neste Municipio, doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente,

nas condig6es e cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de AdministragSo, que a

encaminha16 a Chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSUL A 2" - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de

R$1.045,00 ( mil e quarenta e cinco reais ), com carga hor6ria semanal de 40 horas,

como T6cnico em Enfermagem, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para

auxiliar no combate ao COVID-19.

CLAUSULA 3a_O referido contrato tera o prazO de 03(trOs)meseS, podendo ser

renovado, respeitado o ptazo do artigo 30 da Lei no 74212009 de 15 de outubro

2009, conforme Portaria no 14812020, datada em 04 de maio do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-1 109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60



CLAUSULA 40 - O

Constitui96o Federal

trabalhista.

VERTENTES NAO PODI PARAR

contratado temporariamente,

e pela ConstituigSo Estadual,

na forma determinada pela

n6o far6 jus d indenizagSo

CLAUSULA 50 - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

l- Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.

ll - O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagSo.

E, por estarem as partes justas e acordadas' elegem, desde j6, o

F6rum da comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer dfvida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 04 de maio

_r― 独μ・
τ蘇

″仏″°海ふ
DNTRATADO

qol. ro

TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, n' 97 - Centro - Vertentes - PE

CEP: 55.770-000 - FONE: 81 3734-1 109 - CNPJ: 10 296 887/0001-60



VERTENTES NAO PODE PARAR

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para atendimento a necessidade

tempor6ria de Excepcional lnteresse Pfblico, na forma do Art. 37, lV da Constituigao

Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do Att.72, inciso Vll da L. O.

M. e da Lei 74212009 e Decreto Municipal No 14 de 25 de margo de 2020, ambos deste

Municipio, que fazem, entre si, de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste

ato representada pelo Sr. Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e

domiciliado neste Municipio e, do outro lado, o Sr. AySLAN JHQNANTTA

CLEMENTINO DOS REIS , portador da ldentidade n.o 7.618.332 SDS-PE e CPF n."

090.787.904-74, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Manoel Florentino,

149, neste Municipio, doravante denominados Contratante e Contratado,

respectivamente, nas condig6es e cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragio, que a

encaminharS a Chefia imediatamente superior, a quem prestar6 seus servigos,

mediante as atribuigOes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSUL A 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 ( mil e quarenta e cinco reais), com carga hor6ria semanal de 40 horas, como

Auxiliar de Servigos Gerais, pela Secretaria de Safde, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19.

CLAUSULA 3a - O referido contrato ter6 o prazo de 03 (tres) meses, podendo ser

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 74212009 de 15 de outubro de

2009, conforme Portaria no 15012020, datada em 04 de maio do corrente ano.

Rua Dr.Emidio Cavalcanti,n° 97-Centro― Vcrtcntcs―
CEP1 55 770‐ 000‐ FONE:813734‐ 1109‐ CNPJ:10296887/0001



VERI'TNTES NAO PODE PARAR

CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente,

Constituig6o Federal e pela Constituigio Estadual,

trabalhista.

na forma determinada pela

n6o fard jus a indenizagdo

CLAUSULA 50 - O presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

| - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.

ll - O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagio.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o
F6rum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer drivida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 04 de

Ayr!4^"t Afu*r&tu.&;e, fAA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-l109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60



VERTtNTIS NAO PODT PARAR

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para atendimento a necessidade

tempor6ria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do Art. 37, lV da Constituigdo

Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituigio Estadual, do Atl.72, inciso Vll da L. O.

M. e da Lei 74212009 e Decreto Municipal No 14 de 25 de margo de 2020, ambos deste

Municipio, que fazem, entre si, de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste
ato representada pelo Sr. Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e
domiciliado neste Municipio e, do outro lado, o Sr. BENEDITO BINO DA SILVA,
portador da ldentidade n.o 5.109.206 SDS-PE e cPF n." 020.03g.634-43, brasileiro,
solteiro, residente e domiciliado na Rua Chi do Junco, neste Municipio, doravante
denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e cldusulas
abaixo:

CLAUSULA 1a - o Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragio, que a
encaminharS a Chefia imediatamente superior, a quem prestar6 seus servigos,
mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSUL A 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de Rg
1'045,00 ( mil e quarenta e cinco reais), com carga hor6ria semanal de 40 horas, como
Auxiliar de Servigos Gerais, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no
combate ao COVID-19.

CLAUSULA 3a - o referido contrato ter5 o prazo de 03 (tres) meses, podendo ser
renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 742t2oog de 15 de outubro de
2009' conforme Portaria no 150t2020, datada em 04 de maio do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes _ pE
CEP: 55.770-000 - FONE:81.3734_1109 _ CNpJ: t0.296.887/0001_60



VERT[NTeS NAO PODE PARAR

CLAusuLA 4。  ‐ O contratado temporanamente, na forma determinada pela

Constitui,aO Federal e pela Constitui9うo Estadual, naO fara jus a indeniza9うo

trabalhista

CLAUSULA 50 - o presente contrato podera ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

| - cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse priblico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituigao Estadual.

ll - O contratado ndo cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratag6o.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o
F6rum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 04 de maio de

CONTRATADO

フろ〃た らァ́
“

ルシ多彩
TESTEMUNHAS:

Rua Dr Emidio Cavalcanti,n° 97-Ccntro― Vcrtcntes‐ PE
CEP1 55 770-000-FONE:813734‐ 1109‐ CNPJ: 10296887′0001‐ 60
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PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato EsDeCia:de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do

Art. 37, lV da Constituig6o Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do

An.72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 7 4212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, o Sr. JOSE CARLOS PEREIRA DE ARRUDA, portador da

ldentidade n.o 6.596.802 SSP-PE e CIC n.o 063.051.784-37, brasileiro, solteiro,

residente e domiciliado na Rua 56o Jose, 304, neste Municipio, doravante

denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condigoes e cleusulas

abaixo:

CLAUSULA 1" - O Contratado serd registrado pela Secretaria de Administraqao, que a

encaminha16 d Chefia imediatamente superior, a quem prestara seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Sauide, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanitSrias.

CLAUSULA 3a - O referido contrato ter6 o prazo de 06 (seis) meses, podendo ser

renovado, respeitado o prazo do artigo 3o da Lei no 7 4212009 de 15 de outubro de

2009, conforme Portaria no 16212020, datada em 01 de julho do corrente ano.

Rua Dr Emfdio Cavalcanti,n° 97-Ccntro― Vcrtentes― PE
CEPi55 7フ 0-000‐ FONE:813734‐ l109-CNPJ:10296887/0001‐ 60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENttES
Estado de pernambuco

CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma determinada pela

Constituigio Federal e pela ConstituigSo Estadual, n5o far6 jus d indenizag5o

trabalhista.

CLAUSULA 50 - O presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

l― Cessar a necessidade do atendirnento de excepciona:interesse p6blico,na forma

do Artig。 97,V‖ da Constitu19う O Estadual

‖-O oontratado nao cumprir com as suas tarefas

‖!― O TCE negar o registro de sua contrata"o

E, Por estarem as Partes.iustas e

F6rum da Comarca do Municipio das Vertentes' para

do descumprimento do presente pacto laboral'

Vertentes, 0"1

acordadas, elegem, desde j6' o

dirimir qualquer d0vida' oriunda

Rua Dr Emfdio Cavalcanti,n° 97-Celltro― Vertentes― PE

CEP:55770‐ 000‐ FONE:813734‐ 1109‐ CNPJ:10296887′ 0001‐ 60
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TESTEMUNHAS:



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P[blico, na forma do

Art. 37, lV da Constituig6o Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do

4ft.72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 74212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, o Sr. CLEVSON LENNON DE SOUZA BARBOSA, portador

da ldentidade n.o 8.000.504 SDS-PE e CIC n.o 115.426.234-05, brasileiro, solteiro,

residente e domiciliado na Rua Pedro Ferreira de Ara0jo, 163, centro, nesta Cidade,

doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e

cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragao, que a

encaminha16 d Chefia imediatamente superior, a quem prestara seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2a - A Contratante pagara mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como T6cnico de Enfermagem, pela Secretaria de Salde, desta Edilidade, para auxiliar

no combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

GLAUSULA 3" - O referido contrato ter6 o prazo

renovado, respeitado o prazo do artigo 3o da Lei

2009, conforme Portaria no 16112020, datada em 01

de 06 (seis) meses, podendo ser

n。 742/2009 de 15 de outubro

de julho do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 8 1 .3734- l 109 - CNPJ: 10 296.8E7/0001-60



CLAUSULA 40 ‐ O

Constituicao Federal

trabalhista

PREFE:丁URA MUNIC:PAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

contratado temporariamente, na forma determinada pela

e pela ConstituigSo Estadual, nio fardr jus d indenizaqdo

CLAUSULA 50 ‐ O

contratante quando:

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

| - cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse priblico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituigdo Estadual.

ll - O contratado nio cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagio.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o
F6rum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer drjvida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes,01 delulhO de 2020

TANTE

嚇膝撫障灘♪い>Э山轟‐

TESTEMUNHAS:

Rua Dr Emidio Cavalcanti,n° 97-Centro― Vertentcs― PE
CEP1 55 770‐ 000‐ FONE:81 3734‐ 1109‐ CNPJ: 102968870001‐ 60
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PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse prlblico, na forma do

Art. 37, lv da constituigio Federal, do Artigo 97, inciso vll da constituigio Estadual, do

4t1.72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei74212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, a Sra. COSMA DAMIANA DA SILVA, portadora da

ldentidade n.o 3.088.736 SDS-PE e CIC n.o 665.784-264-34, brasileira, sotteira,

residente e domiciliada na Rua Professor Francisco Pereira Coelho, 396, centro, nesta

Cidade, doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas

condig6es e cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 'la - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de AdministraqSo, que a

encaminhar6 d Chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuigoes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar5 40 (quarenta) horas semanais,

como T6cnica de Enfermagem, pela Secretaria de Safde, desta Edilidade, para auxiliar

no combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3a_()refe‖ do contrato terう o prazo de 06(seis)meseS,podendo ser

renovado, respeitado o prazo do arti9o 3。 da Lei n。 742ノ2009 de 15 de outub

2009, conforme Portaria no 16112020, datada em 01 de julho do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 8 I .3734- l 109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60



CLAUSULA 40 ‐ 0

Constitui9う o Federal

trabalhista

PREFE:TURA MUN:CiPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

contratado temporariamente, na forma determinada pela

e pela Constituigio Estadual, nEo fa16 jus d indenizagio

CLAUSULA 5o - O presente contrato poder6 ser

contratante quando:

rescindido unilateralmente pelo

l- cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse priblico, na forma
do Artigo 97, Vll da Constituigeo Estadual.

ll - O contratado nao cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratag6o.

F6rum da Comarca

do descumprimento

Vertentes, 01 de iull

TESTEMUNHAS:

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o
do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda

do presente pacto laboral.

参 戎…多 よ
CONTRATADO

Rua Dr Emidio Cavalcallti,n° 97-Ccntro― Vcrtcntes― PE
CEP:55770-000‐ FONE:81 3734-1109‐ CNPJ: 10296887′0001‐ 60
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PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P[blico, na forma do

Art. 37, lV da ConstituigSo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do

Atl.72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 7 4212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, a Sra. MARIA DAGMAR DE FARIAS LINS, portadora da

ldentidade n." 4.692.830 SSP-PE e CIC n.o 920.458.474-20, brasileira, casada,

residente e domiciliada a Rua Presidente Castelo Branco, 12, centro, Bom Jardim,

doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e

cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragio, que a

encaminha16 d Chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

2.300,00 (dois mil e trezentos reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como Enfermeira, pela Secretaria de Sa(de, desta Edilidade, para auxiliar no combate

ao COVID-19.

CLAUSULA 3a - O referido contrato ter6 o prazo

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei

2009, conforme Portaria no 15912020, datada em 01

de 06 (seis) meses, podendo ser

no 74212009 de 15 de outubro de

de julho do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - pE
CEP: 55.770-000 - FONE:81.3734-l I09 - CNPJ: 10.296.887/000 t -60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

contratado temporariamente, na forma

e pela Constituig6o Estadual, n6o fa16

CLAUSULA 40 - O

Constitui96o Federal

trabalhista.

CLAUSULA 5O . O

contratante quando:

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

l- Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse priblico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.

ll - O contratado n5o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratag6o.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

F6rum da comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes,0l de julho de 2020,

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP:55.770-000 - FONE: 81.3734-1109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60

TESTEMUNHAS:
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PREFEITURA MUNICiPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especiai de Direito Administrativo

‐

―

―

.LAUSULA 1a - o contratado serS registrado pera secretaria de AdministragS0, que aencaminharS dr chefia imediatamente superior, a quem prestard seus servigos,mediante as atribuiqoes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2a - A Contratante pagar5 mensalment
1.045,00 (mite quarenta e cinco reais), que,r"Or,nr:.1"0:;:::::l;j::::il:"::
como Auxiriar de servigos, pera secretaria de sa,de, desta Ediridade, para auxiriar nocombate ao COVID_19, nas barreiras sanitdrias.

CLAusuLA 30_o refe"dO contratO teぬ
O praz。

renOvadO, respeitad0 0 prazO do artig。
 30 da Lei

20o9,cOnforme POrtaria n0 162/2020,datada em ol

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P[blico, na forma do

Art. 37, lV da Constituig6o Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do

4ft. 72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 74212009 deste Municlpio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste
Municipio e, do outro rado, DATANHAN pESsoA DE ANDRADE, portador da
ldentidade n.o 8.026.379 sDS/pE e clc n.o 080.114.634-g9, brasireiro, sorteiro,
residente e domiciriada na Rua Dr. Jos6 Bezerra, 54, neste Municipio, doravante
denominados contratante e contratado, respectivamente, nas condig6es e cr6usuras
abaixo:

de 06(seis)meses, podendO ser

n° 742/2009 de 15 de OutubrO de

de julho do corrente ano.



PREFElttURA MUNiCIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

cLAUSULA 4o - O contratado temporariamente, na forma determinada pela

Constituig6o Federal e pela ConstituigSo Estadual, n5o fa16 jus d indenizagSo

trabalhista.

CLAUSULA 5o - O presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

|― Cessar a necessidade do atendirnento de excepcional interesse p6biico, na forma

do Artigo 97,V‖ da Constitu198o Estadual

ll - O contratado nao cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagSo.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde.ia, o

F6rum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer dlvida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes,01

Rua Dr Emidio Cavalcanti,n° 97-Ccntro― Vertentcs― PE
CEP:55770‐ 000‐ FONE:813734‐ 1109‐ CNPJ:10296887川 Э001‐ 60

′β
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TESTEMUNHAS:



PREFE:TURA MUN:CiPAL DAS VERTENTES
Estado de pernambuco

Contrato Especia:de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do

Art. 37, lV da constituigSo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da constituig6o Estadual, do

An.72, inciso vll da L. o. M. e da Lei742l2OO9 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr'

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, o sr. EVALDO JOSE DE SOUZA, portador da ldentidade

n." 6.538.510 SDS/PE e Clc n.o 052.931 .284-00, brasileiro, solteiro, residente e

domiciliado na Rua Pedro cavalca nte, 142, neste Municipio, doravante denominados

contratante e contratado, respectivamente, nas condig6es e cl6usulas abaixo:

CLAUSULA ,la - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administrag5o, que a

encaminhard ir chefia imediatamente superior, a quem prestar6 seus servigos'

mediante as atribuigoes das tarefas pertinentes ao seu desempenho'

GLAusuLA 2a - A Contratante pagara mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalharS 40 (quarenta) horas semanais'

comoAuxiliardeServigos,pelaSecretariadeSa0de,destaEdilidade,paraauxiliarno

combate ao COVID-19' nas barreiras sanitarias'

CLAUSULA 3' - O referido contrato ter6 o prazo

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei

2009, conforme Portaria no 16212020 ' datada em 01

de 06 (seis)meseS, podendo Ser

n。 742/2009 de 15 de outubro de

de .iulho do corrente ano.

Rua Dr.Emidio Cavalcallti,n° 97-Ccntro― Vertentes― PE

CEP:55770-000‐ FOllE:813734‐ 1109・ CNPJl 10 296 887′ 0001‐ 60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CLAUSULA 4o - O contratado temporariamente, na forma

Constituig5o Federal e pela Constituigao Estadual, n6o far5

trabalhista.

F6rum da Comarca

do descumprimento

Vertentes, 01 de jull

TESTEMUNHAS:

determ inada'

jus d indenizagio

CLAUSULA 5o - O presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

l― Cessar a necessidade do atendirnento de excepcional interesse plblico, na forma

do Artigo 97,V‖ da Constitui95o Estadual

ll― O contratado nao cumprir com as suas tarefas

‖|― O TCE negar o registro de sua contrata,う o

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer drivida, oriunda

do presente pacto laboral.

Eue"l- ::oti dt S,..zL

de julho de

CONTRATADO

Rua Dr Emidio Cavalcanti,n° 97-Ccntro― VCrtentes‐ PE
CEP:55770‐ 000‐ FONE:81 3734‐ 1109‐ CNPJ: 102968870001‐ 60



VERTENTES NAO PODE PARAR

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para atendimento a necessidade

tempor6ria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do Art. 37, lV da Constituigdo

Federal, doArtigo 97, incisoVll da ConstituigSo Estadual, do Att.72, incisoVll da L. O.

M. e da Lei74212009 e Decreto Municipal No 14 de 25 de margo de 2020, ambos deste

Municipio, que fazem, entre si, de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste

ato representada pelo Sr. Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e

domiciliado neste Municipio e, do outro lado, o Sr. FERNANDO ANTONIO DE LIMA

OLIVEIRA, portadorda ldentidade n.o 8.281.352 SDS-PE e CPF n.o 088.351 .514-81,

brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Sin6sio Cavalcanti no municipio de

Vertentes, doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas

condig6es e cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1" - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administrag6o, que a

encaminha16 a Chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSUL A 2" - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

2.300,00 ( dois mil e trezentos reais ), com carga hor5ria semanal de 40 horas, como
Enfermeiro, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao

covtD-19.

CLAUSULA 3a_O refettdo contrato tera o prazO de o3(trOs) meses, podendo ser
renovado, respeitado o prazo do artigo 3° da Lei n。 742/2009 de 15 de

2009, conforme Portaria no 14912020, datada em 04 de maio do

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro -Yert4f#;
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-l t09 - CNpJ: 10.296.887/0001-60



CLAUSULA 40 - O

ConstituigSo Federal

trabalhista.

V[RTENTES NAO PODE PAnAR

contratado temporariamente,

e pela Constitui95o Estadual,

na forma determinada pela

nio far6 jus d indenizag6o

CLAUSULA 50 - O presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

l- Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p[blico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.

ll - O contratado n5o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratag6o.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

F6rum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d[vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 04 de maio

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr Emfdio Cavalcanti,n° 97-Ccntro― Vcrtentes― PE
CEPi 55 770‐000-FONE:813734‐ l109‐ CNPJ: 102968870001-60



VERTENTES NAO PODE PARAR

contrato de pessoal por tempo determinado, para atendimento a necessidade
tempor6ria de Excepcional lnteresse Priblico, na forma do Art. 37, lv da constituig6o
Federal, do Artigo g7, inciso vll da Constituigao Estadual, do Atl. z2, inciso Vll da L. o.
M' e da Lei74212009 e Decreto Municipal No 14 de 2s de margo de 2o2o,ambos deste
Municipio, que fazem, entre si, de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste
ato representada pelo sr. Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e
domiciliado neste Municipio e, do outro lado, o sr. rtAvlo JosE BARBoSA , portador
da ldentidade n'o 54'573.954-8 ssP-sP e cPF n.o 036.4g 4.134-oo, brasileiro, solteiro,
residente e domiciliado no municipio de surubim , doravante denominados contratante
e contratado, respectivamente, nas condig6es e cr6usuras abaixo:

CLAUSULA 1a - o contratado ser5 registrado pela secretaria de AdministragSo, que a
encaminhar6 e chefia imediatamente superior, a quem prestar6 seus servigos,
mediante as atribuigOes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

cLAusuL A 2a - A contratante pagard mensalmente ao contratado a quantia deR$1'045'00 ( mil e quarenta e cinco reais ), com carga hor5ria semanal de 40 horas,como T6cnico em Enfermagem, pela secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para
auxiliar no combate ao COVID_1g.

CLAUSULA 3a - o referido contrato ter6 0 prazo de 03 (tr6s) meses, podendo
renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 742l2oog de 15 de outubrc
2009,cOnforrne Portaria n° 148/2020,datada ern o4 de rnaiO dO cOrrente ano,

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 _Centro _ Vertentes _ pE
CEP:55.770-000 - FONE: 81.3734-1t09 - CNpJ: I0.296.887/0001_60
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VERTENTES NAO PODE PARAR

CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma determinada pela

Constituig6o Federal e pela ConstituigSo Estadual, n6o farA jus a indenizagio

trabalhista.

CLAUSULA 5o - O presente contrato poderd ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

| - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.

ll - O contratado nio cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagSo.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 04 de maio de 2020.

TANTE

(!"*^t \r.r fu"[.^"
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 9'l - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE:81.3734-l109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60
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PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade temporiria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do

Art. 37, lV da Constituigao Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituig6o Estadual, do

4t1.72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei74212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, a Sra. GRMIELA BATISTA DA SILVA, portadora da

ldentidade n." 7.671.379 SDS-PE e CIC n.o 097.284.'104-09, brasileira, divorciada,

residente e domiciliada na Rua Manoel Benicio de Azevedo, 258, centro, nesta Cidade,

doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e

cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administrageo, que a

encaminhara dr Chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuiQoes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2" - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como T6cnica de Enfermagem, pela secretaria de saride, desta Edilidade, para auxiliar

no combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3a - O referido contrato terd o prazo de 06 (seis) meses, podendo

renovado, respeitado o p@zo do artigo 3o da Lei no 7 4212009 de 15 de outubro

2009, conforme Portaria no 16112020, datada em 01 de julho do corrente ano.

ser

de

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.?70-000 - FONE: 81.3734-1109 -CNPJ: 10 296.887/000|-60



PREFEITURA M UNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma determinada pela

ConstituigSo Federal e pela Constitui96o Estadual, n5o fa16 jus d indenizagSo

trabalhista.

CLAUSULA 5o - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

l- Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.

ll - O contratado nao cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagao.

F6rum da Comarca

do descumprimento

Vertentes, 01 de jull

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d(vida, oriunda

do presente pacto laboral.

of%,!- ?rrT{* da' 。効 O\-

CONTRATADO

de julho de2O20,

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, n" 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-l109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60

TESTEMUNHAS:



PREF巨:TURA MUN!C:PAL DAS VERTENTES
Estado de pernambuco

Contrato Especia!de Direito Administra‖ vo

Contratodepessoalportempodeterminado,para

atendimento d necessidade tempordria de Excepcional lnteresse Pfblico, na forma do

Art. 37, lV da Constituigio Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do

Atl.72, inciso vll da L. O. M. e da Lei 742t2OOg deste Municipio, que fazem, entre si'

de um lado a prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr'

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, o sr. HELDER MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS'

portador da ldentidade n.o 10.740.085 SDS-PE e Clc n.o 146'401'994-06, brasileiro'

solteiro, residente e domiciliado na Rua Teixeira de Freitas, 33, centro' nesta cidade'

doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e

cl6usulas abaixo:

GLAUSULA 1a _ o contratado ser6 registrado pera Secretaria de Administraga0, que a

encaminhar6 a chefia imediatamente superior, a quem prestar6 seus servigoS'

mediante as atribuigoes das tarefas pertinentes ao seu desempenho'

CLAUSULA2^-AContratantepagar6mensalmenteaocontratadoaquantiadeR$
.1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais'

como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanit5rias'

CLAuSULA 3a_O refendo contrato tera o prazo de 06(seis)meseS,podendo Ser

renovado, reSpeitado o prazo dO artigo 3°
da Lei n。 742ノ2009 de 15 de o

2009,COnforrne Portarla n0 1 62/2020,datada ern 01 de lulho dO COrrente a

Rua Dr.EmidiO Cavalcallti,n° 97-CCntro― VertcnteS‐ PE

CEP:55,770‐ 000‐ FONE:81.3734‐ 1109‐ CNPJ:10.296.887/0001‐ 60
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CLAUSULA 40 ‐ O

Constitu19ao Federal

trabalhista

PREFE:TURA MUNiC:PAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

contratado temporariamente, na forma determinada pela

e pela Constituiq6o Estadual, n5o fa16 jus d indenizagio

CLAUSULA 50‐ O

contratante quando:

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

l- Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.

ll - O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagdo.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde jdr, o

F6rum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer divida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 01 deJulho de 202Q

劾
へ ´

^

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr Emidio Cavalcanti,n° 97-Centro― Vcrtcntes― PE
CEP:55770‐ 000-『()NE1 81 3734-l109‐ CNPJ: 10296887/0001‐60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do

Art. 37, lV da Constituigio Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituigdo Estadual, do

An. 72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 7 4212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado a Sra. IANE OLIVEIRA DE LIMA, portadora da ldentidade

n.o 7.445.960 SDS-PE e CPF n.o 082.657.644-30, brasileira, casada, residente e

domiciliada a Praga Agamenon Magalh6es, 448 A, centro, neste Municipio, doravante

denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e cl6usulas

abaixo:

CLAUSULA 1" - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragao, que a

encaminha16 d Chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 28 - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de Rg

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar5 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Sa(de, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3a - O referido contrato ter6 o prazo

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei

2009, conforme Portaria no 16212020, datada em 01

de 06 (seis) meses, podendo ser

n'74212009 de 15 de outubro de

de julho do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 -FONE: 81.3734-l 109 - CNPJ: 10.296.887/000t-60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma determinada pela

Constituig6o Federal e pela ConstituigSo Estadual, n5o fard jus a indenizagSo

trabalhista.

CLAUSULA 5o - O presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

| - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.

ll - O contratado ndo cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagSo.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

F6rum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 01 de julho de 2020.

"a.[fi; "{,- 
A;'a

TESTEMUNHAS:

CONTRATADO

Rua Dr. Emidio Cavalcanti,no 97 - Centro - Vertentes - PE

CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-1109 - CNPJ: l0'296'887/0001-60
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PREFE:TURA MUNICIPAL DAS VERTttNttES
Estado de pernambuco

Contrato Especiai de Direito Administrativo

ψ
ノ

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempordria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do

Art. 37, lV da ConstituigSo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do

Atl.72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 7 4212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, a Sra. JANAINA ANTONIA BATISTA DA COSTA,

portadora da ldentidade n.o 7.279.108 SDS-PE e CIC n.o 060.651.564-00, brasileira,

solteira, residente e domiciliada na Avenida Central, 547, centro, Frei Miguelinho,

doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e

cl5usulas abaixo:

CLAUSULA 1u - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragao, que a

encaminhar6 ir Chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuigoes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2" - A Contratante pagara mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como T6cnica de Enfermagem, pela Secretaria de Sa(lde, desta Edilidade, para auxiliar

no combate ao COVID-19, nas barreiras sanitArias.

CLAUSULA 3a - o referido contrato ter6 o prazo

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei

2009, conforme Portaria no 16112020, datada em 01

de 06 (seis) meses, podendo ser

no 74212009 de 15 de outubro de

de julho do corrente ano.

中 ゴ仏D・ とι継

Rua Dr Emfdio Cavalcanti,n° 97-Centro― Vcrtentes― PE
CEP:55770‐ 000-FONE181 3734-l109‐ CNPJi 10 296 887′ 0001-60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CLAUSULA 4o - O contratado temporariamente, na forma determinada pela

ConstituigSo Federal e pela ConstituigSo Estadual, n6o fardr jus d indenizagSo

trabalhista.

CLAUSULA 50 - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

l- Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse pUblico, na forma

do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.

ll - O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagio.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o
F6rum da comarca do Municipio das vertentes, para dirimlr qualquer d0vida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 01 de

,lcr*!r^L.U-lo-q b rt ,b,tz
0 .orr*orooo

TESTEMUNHAS:

julho de 2020.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, n" 97 - Centro - Vertentes - pE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81 .3734- | t09-CNpJr 10.296.887/000 t-60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de pernambuco

Contrato Especia:de Direito AdministraJvo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do

Art. 37, lV da Constituigao Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituigdo Estadual, do

An.72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 74212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, a Sra. JUCELI MARIA DAS NEVES, portadora da

ldentidade n.o 8.911.932 SDS-PE e CIC n.o 094.005.464-75, brasileira, casada,

residente e domiciliada no Sitio Cumaru, Zona Rural, nesta Cidade, doravante

denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e cl6usulas

abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragao, que a

encaminha16 d chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2" - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhardr 40 (quarenta) horas semanais,

como T6cnica de Enfermagem, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade' para auxiliar

no combate ao COVID-19.

de 06 (seis) meses, PodendoCLAUSULA 3a - O referido contrato ter6 o prazo

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei

2009, conforme Portaria n'160/2020, datada em 01

n。 742/2009 de 15 de tttubro

de julho do corrente a

ｓｅｒ

　

ｄｅ

Rua Dr Emidio Cavalcanti,n° 97-Centro― Vertentes― PE
CEP:55770‐ 000‐ FONE:813734‐ 1109‐ CNP」 : 10296887′ 0001‐ 60
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PREFEITURA M UNIC]PAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CLAUSULA 4o - O contratado temporariamente, na forma determinada pela

Constituig6o Federal e pela ConstituigSo Estadual, n5o far6 jus a indenizagao

trabalhista.

CLAUSULA 50 - O presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

| - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse pUblico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.

ll - O contratado ndo cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagdo.

F6rum da Comarca

do descumprimento

Vertentes, 01 de jull

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer dtvida, oriunda

do presente pacto laboral.

[r(.n,q^ hstc- d!o"Yu'dj'
a\

CONTRATADO

de julho de 2020.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE:81.3734-1109 - CNPJ: 10.296 887/0001-60

TESTEMUNHAS:



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento A necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P[blico, na forma do

Art. 37, lV da ConstituigSo Federal, do r\rtigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do

Atl. 72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 7 42120Q9 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, a Sra. KARLA KENNEDY CABRAL DE ALMEIDA,

portadora da ldentidade n.o 5.458.248 SSP-PE e CIC n.o 944.408.404'34, brasileira,

casada, residente e domiciliada na Rla Amaro Joaquim de Santana, 138A, centro,

neste Municipio, doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente,

nas condig6es e clausulas abaixo:

CLAUSULA 1u - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administraqao, que a

encaminha16 d Chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2" - A Contratante pagard mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de Servigos, pela secretiaria de safde, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3a - O referido contrato ter6 o prazo de 06 (seis) meses, podendo ser

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 74212009 de 15 de outubro d9r\
2009, conforme Portaria n" 161t2O2O datada em 01 de julho do corrente ano ll \

UU?,o,,t-a 4< - 
\'

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE:81.1734-1109 - CNPJ: 10.296 887/0001-60



PREFEITURA MUN:CiPAL DAS VERTENTES
Estado de pernambuco

CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma determinada pela

ConstituigSo Federal e pela ConstituigSo Estadual, n6o fard jus a indenizagSo

trabalhista.

CLAUSULA 5o - O presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

I - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.

ll - O contratado nio cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagSo.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 01

しみんγ夕多ムノイノレノ `

de julho de 2020

CONTRATADO

Rua Dr.Emidio Cavalcanti,n° 97-Ccntro― Vertentes‐ PE
CEP:55770‐ 000‐ FONE:813734‐ 1109‐ CNPJ:10296.887/0001‐60

CONTRA ANTE

TESTEMUNHAS:



PREFElttURA MUNICiPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especia:de Direito Administra,vo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento a necessidade temporaria de Excepcional lnteresse Plblico,na forma do

Art 37,|ヽ /da Constitu19う o Federal,dO Artigo 97,inciso V‖ da Constitu19うo Estadual,do

Art 72,inciso V‖ daL O 卜Л e da Lei742ノ 2009 deste卜Лunicipio,que fazem,entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr

Prefeito, Romero Leal Ferreira, braSileiro, caSado, residente e dOmiciliado neste

Municipio e, do Outro lado, O Sr 」OSE LYDSON ViDAL PEDROSA, pOrtador da

ldentidade n°  7 671 490 SDS― PE e CIC n°  067821564-23, brasileiro, SOlteiro,

residente e domiciliado na Travessa 」oaquirn Barbosa de Souza, 20, centro, nesta

Cidade, dOraVante denonlinadOS COntratante e COntratado, respect†
vamente, nas

condi96es e cllusulas abaixo:

CLAUSULA 1u - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administrag6o' que a

encaminhard d chefia imediatamente superior, a quem prestare seus servigos'

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho

cLAusuLA 2a - A Contratante pagara mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)' que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais'

comoAuxiliardeServigos'pelaSecretariadeSar.lde,destaEdilidade,paraauxiliarno

combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias'

CLAUSULA 3" - O referido contrato ter6 o prazo

renovado, respeitado o prazo do artigo 3o da Lei

2009, conforme Portaria no 162t2020, datada em 01

ジので/ユ・い 躁

de 06(seis)meseS, pOdendo

n0742/2009 de 15 de outubro

de lulhO dO COrrente ano

Rua Dr.EmfdiO CavalCanti,n° 97-Centro― VertenteS― PE

CEP:55770‐ 000‐ FO■lE:81 3734‐ 1109‐ CNPJ:10296887′ 0001‐ 60



ゞ cONTRATO~総

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

|― Cessar a necessidade do atendlrnento de excepcional interesse pttblico, na forrlla

do Artigo 97,∨‖da Constltui9ao Estadual.

‖―C)contratado nao cumprir corn as suas tarefas.

‖|― ()TCE negar o registro de sua contrata9う o,

CLAUSULA 4°  ‐ ○

Constltui9うo Federal

trabalhlsta.

CLAUSULA 5°  ‐ O

contratante quando:

Forum da Comarca

do descumprimento

Vertentes, 01 de jull

PREFE!TURA MUNIC!PAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

contratado temporariamente, na forma determinada pela

e pela Constituig6o Estadual, n6o farA jus a indenizagSo

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer duvida, oriunda

do presente pacto laboral.

′杉 ル1/― 蒻ゐ多/クルチ～
CONTRATADO

de julho de

CONTRATANTE

Rua Dr.Emidio Cavalcanti,n° 97-Centro一 Vertentes― PE
CEP:55770‐ 000‐ FONE:813734‐ 1109‐ CNPJ:10.296.887/0001‐ 60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do

Art. 37, lV da ConstituigSo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituig6o Estadual, do

Att.72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei74212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, o Sr. MATHEUS VINICIUS ALVES MENDES, portador da

ldentidade n.o 9.737.319 SDS/PE e CIC n. 121.414.144-74, brasileiro, solteiro,

residente e domiciliado na Rua Profirio Maciel de Figueiroa, 10, neste Municipio,

doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e

cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1" - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragao, que a

encaminha16 dr Chefia imediatamente superior, a quem prestara seus servigos,

mediante as atribuigoes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2" - A Contratante pagarA mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Sarlde, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanitarias.

CLAUSULA 3" - o referido contrato ter6 o prazo

renovado, respeitado o ptazo do artigo 30 da Lei

2009, conforme Portaria n' 16212020, datada em 01

de 06 (seis) meses, podendo ser

no 74212009 de 15 de outubro de

de julho do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. n' 97 - Centro - Vertentes - PE
CEI'>: 55.770-000 - FONE: 81.3731-1109 - CNPJ: 10.296 887/0001-60



PREFE:丁URA MUN:C:PAL DAS VERTENttES
Estado de Pernambuco

contratado temporariamente, na forma determinada pela

e pela ConstituigSo Estadual, nio farA jus a indenizagSo

CLAUSULA 40 ‐ ○

Constitui9ao Federal

trabalhista.

CLAUSULA 50 ‐ 〇 |

contratante quando:

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

I - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse pfblico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.

ll - O contratado nio cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagSo.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer duvida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 01

鶴
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr.Emidio Cavalcallti,n° 97-Celltro― Vertentcs― PE
CEP:55,770‐ 000‐ FONE:813734‐ 1109‐ CNPJ:10296887/0001‐ 60
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PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do

Art. 37, lV da Constituig5o Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do

At1. 72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 7 4212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, o Sr. MIGUEL ALVES DE OLIVEIRA BEZERRA, portador

da ldentidade n.o 7.317.163 SDS-PE e CIC n.o 082.894.134-32, brasileiro, solteiro,

residente e domiciliado na Rua 56o Jose, 303, centro, nesta Cidade, doravante

denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e cl6usulas

abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administraqio, que a

encaminha16 d Chefia imediatamente superior, a quem prestare seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2" - A Contratante pagarS mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de Serviqos, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanit5rias.

CLAUSULA 3" - O referido contrato ter6 o prazo de 06 (seis) meses, podendo ser

renovado, respeitado o prazo do artigo 3o da Lei no 7 4212009 de 15 de outubro de

2009, conforme Portaria n" 16212020, datada em 01 de julho do corrente ano.

Ru{Dr. Emidio Cavalcanti. n" 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP:55770‐ 000‐ FONE:813734-l109‐ CNPJ 10 296 887 0001-60



CLAUSULA 40 ‐ O

Consttu19aO Federal

trabalhlsta

PREFE:TURA MUNiCIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

contratado temporariamente, na forma determinada pela

e pela Constituiqdo Estadual, ndo fa16 jus d indenizag6o

CLAUSULA So - O presente contrato poder6 ser
contratante quando:

rescindido unilateralmente pelo

l- Cessar a necessidade do atendimento de
do Artigo 97, Vll da Constituigao Estadual.

excepcional interesse p0blico, na forma

ll- O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagao.

E, por estarem as
Forum da Comarca do Municipio das
do descumprimento do presente pacto

partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o
Vertentes, para dirimir qualquer d[vida, oriunda
laboral.

Vertentes, dejulhO de 2020

Ψ
訳 郷 ノ ψ ″ 2～

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr EmfdiO Cavalcanti,n° 97-CentrO_vertcntes_PE
CEP:55770‐ 00o_FONEi81 3734‐ :109‐ CNPJ: lo 296 887/00ol‐ 60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento i necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P[blico, na forma do

Art. 37, lV da constituig6o Federal, do Artigo 97, inciso Vll da constituig6o Estadual, do

Atl. 72, inciso Vll da L. o. M. e da Lei 7 4212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, a sra. MIRIAN MENDES DA SILVA CAVALCANTI,

portadora da ldentidade n.o 8.406.065 SDS-PE e CIC n.o 089.636.914-54, brasileira,

solteira, residente e domiciliada na Rua Jose SimSo Figueiroa, 237, centro, neste

Municipio, doravante denominados contratante e contratado, respectivamente, nas

condig6es e clAusulas abaixo:

cLAusuLA 1" - O Contratado ser6 registrado pela secretaria de Administragao, que a

encaminha16 dr chefia imediatamente superior, a quem prestard seus serviQos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho'

CLAUSULA 2" - A Contratante pagarA mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como T6cnica de Enfermagem, pela secretaria de sa[de, desta Edilidade, para auxiliar

no combate ao COVID-19' nas barreiras sanit6rlas'

CLAUSULA 3u - O referido contrato ter6 o prazo de 06 (seis) meses, podendo

renovado, reSpeitado o prazo do arti90 3° da Lei n° 742ノ2009 de 15 de outu
ノ

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - PE

CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-l 109 - CNPJ: 10 296 887/0001-60

2009, conforme Portaria no 161t2020, datada em 01 de julho do corrente ano.



PREFEITURA MUNICiPAL DAS VERttENTES
Estado de Pernambuco

contratado temporariamente, na forma determinada pela

e pela Constitui96o Estadual, nio fa16 jus d indenizagio

CLAUSULA 4°  ‐ O

Constitu19うo Federal

trabalhista

CLAuSULA 5。  ‐ O I

contratante quando:

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

l- Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.

ll- O contratado n5o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contrataqao.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral,

Vertentes,01d

TESTEMUNHAS:

e julho de 2020_

Rua Dr Emidio Cavalcanti,n° 97-Centro― Venentcs― PE
CEP:55770‐ 000‐ FONE181 3734‐ l109-CNPJ: 10296887′ 0001・ 60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Gontrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse Piblico, na forma do

Art. 37, lV da ConstituigSo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituig6o Estadual, do

4n.72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 74212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municlpio e, do outro lado, o Sr. MOISES LUIZ DA SILVA, portador da ldentidade n.o

10.367 .257 SDS/PE e CIC n.o 147 .060.114- 18, brasileiro, solteiro, residente e

domiciliado na Rua Manoel Rodrigues dos Santos, 166, neste Municipio, doravante

denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condigoes e cl6usulas

abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser5 registrado pela Secretaria de Administragao, que a

encaminhard i Chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3a - O referido contrato ter6 o prazo de 06 (seis) meses, podendo ser

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 74212009 de 15 de outubro de

2009, conforme Portaria no 16212020, datada em 01 de julho do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - F-ONE: 81.3734-l 109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60



PREFEITURA MUNICiPAL DAS VERttENTES
Estado de Pernambuco

contratado temporariamente, na forma determinada pela

e pela ConstituigSo Estadual, nio fa16 jus d indenizagSo

CLAUSULA 40 - O

Constitui96o Federal

trabalhista.

CLAUSULA 50 - O

contratante quando:

presente contrato podera ser rescindido unilateralmente pelo

l- Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.

ll - O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagao.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

F6rum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer dfvida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes,

直 形 り あ れ

CONTRATADO

Rua Dr Enlldio Cavalcanti,n° 97-Ccntro― Vertentcs― PE
CEP155 770‐ 000‐ FONE:813734‐ l109‐ CNPJ:10296887′ 0001‐ 60

ゝヽ
●

TESTEMUNHAS:



PREFElttURA MUNiCIPAL DAS VERTENttES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Dire■ o Admiコ :stra■ V0

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse prlblico, na forma do

Art. 37, lv daconstituigSo Federal, do Artigo g7, inciso vll da constituigdo Estadual, do

Ar1. 72, inciso Vll da L. o. M. e da Lei 74212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado.d Prefeitura Municipal das vertentes, neste ato representada pelo sr.
Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste
Municlpio e, do outro lado, a sra. NATALIA MARIA DA slLVA, portadora da
ldentidade n.o 8.405.840 sDS-pE e clc n.o 093.963.024-90, brasileira, solteira,
residente e domiciliada na Rua Manoel Alves de oliveira, g57, centro, neste Municipio,
doravante denominados contratante e contratado, respectivamente, nas condigoes e
cl6usulas abaixo:

cLAusuLA 1a - o contratado serd registrado pera secretaria de Administragio, que a
encaminha16 d chefia imediatamente superior, a quem prestara seus servigos,
mediante as atribuigoes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

cLAusuLA 2a - A contratante pagard mensarmente ao contratado a quantia de Rg
1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabarhar6 40 (quarenta) horas semanais,
como T6cnica de Enfermagem, pera secretaria de saude, desta Ediridade, para auxiriar
no combate ao COVID-19, nas barreiras sanit5rias.

CLAUSULA 3a - O referido contrato ter6 o prazo

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei

2009, conforme Portaria no 16112020, datada em 0.1

de 06 (seis) meses, podendo

n° 742/2009 de 15 de outubrQ

de julho do corrente ano.

Rua Dr Emidio Cavalcanti,n° 97-Ccntro― Vcrtentcs‐ PE
CEP:55770‐ 000‐ FONE:813734-1109-CNPJ: lo 296 887/0001‐ 60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CLAUSULA 4o - O contratado temporariamente, na forma

Constituig6o Federal e pela ConstituigSo Estadual, n6o fard

trabalhista.

O,..t-r*ti 
rl\
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determinada pela

jus A indenizaqdo

CLAUSULA 5o - O presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

l- Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.

ll - O contratado nao cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagao.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 01 de julho de 2020.

CONTRA

\pfo{1,9. ]no-tro do, 5*-la
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, n'97 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.7?0-000 - FONE: 8 1.3734- l 109 - CNPJ: 10.296 887/0001 -60



VERTENTES NAO PODE PARAR

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para atendimento a necessidade

tempor6ria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do Art. 37, lV da Constituigio

Federal, doArtigo 97, incisoVll da Constituig6o Estadual, do Att.72, incisoVll da L. O.

M. e da Lei 74212009 e Decreto Municipal No 14 de 25 de margo de 2020, ambos deste

Municipio, que fazem, entre si, de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste

ato representada pelo Sr. Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e

domiciliado neste Municipio e, do outro lado, o Sr. ORLANDO BEZERRA DA SILVA

FlLHo, portador da ldentidade n.o 7.972.658 SDS-PE e CPF n." 092.854.364-12,

brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na TV Jos6 Mariano de Oliveira, neste

Municipio, doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas

condig6es e cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragio, que a

encaminha16 a Chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSUL A 2' - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 ( mil e quarenta e cinco reais), com carga hor6ria semanal de 40 horas, como

Auxiliar de Servigos Gerais, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19.

CLAUSULA 3" - O referido contrato ter6 o ptazo de 03 (tres) meses, podendo ser

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 74212009 de 15 de outubro de

2009, conforme Portaria no 15012020, datada em 04 de maio do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-1109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60
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CLAUSULA 40 ‐ O contratado tempora"amente, na forma determinada pela

Constitui9うo Federa: e pela Constitui9ao Estadual, naO farぅ  jus a indeniza9う o

trabalhista

CLAUSULA 50 ‐ O

contratante quando:

presente contrato podera ser rescindido unilateralmente pelo

l- Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p(tblico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituig5o Estadual.

ll - O contratado n5o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagSo.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 04 de maio de

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

CONTRATANTE

Rua Dr Emidio Cavalcanti,n° 97-Centro― Vertentes‐ PE
CEP:55770‐ 000‐ FOlヾE:813734‐ 1109‐ CNPJ: 10296887/0001‐ 60
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，ヽPREFE:TURA MUNiCiPAL DAS VERttENTES
Estado de Pernambuco

Conirato Especiai de Dire■ o AdministraJvo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempordria de Excepcional lnteresse publico, na forma do
Art. 37, lv da constituig6o Federal, do Artigo g7, inciso Vll da constituig6o Estadual, do
{ft.72, inciso vll da L. o. M. e da Lei 74212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo sr.
Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste
Municipio e, do outro lado, o Sr. RILDEVAN FtDELlx Do NASCIMENTO, portador da
ldentidade n.o 8.877.915 sDS/pE e clc n. 122.102.664-08, brasileiro, solteiro,
residente e domiciliado na Travessa Jos6 Maria de oliveira, neste Municipio,
doravante denominados contratante e contratado, respectivamente, nas condig6es e
cl6usulas abaixo:

cLAusuLA 1a - o contratado ser6 registrado pela secretaria de Administragao, que a
encaminha16 d chefia imediatamente superior, a quem prestara seus servigos,
mediante as atribuigoes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

cLAusuLA 2a - A contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de Rg
1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabarhar6 40 (quarenta) horas semanais,
como Auxiliar de servigos, pela secretaria de sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no
combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

cLAusuLA 3a - o referido contrato ter6 o prazo de 06 (seis) meses, podendo ser
renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 7 42l2oog de 15 de outubro de
2009, conforme Portaria no 16212020, datada em 01 de jurho do corrente ano.

Rua Dr EmidiO Cavalcanti,n° 97-Celltro― Vertentes― PE
CEP:55770‐ 000-FONE:813734‐ 1109-CNPJ1 10 296 887/0001‐ 60
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・＼PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

contratado temporariamente, na forma determinada pela

e pela Constituig6o Estadual, n5o fa16 jus d indenizagSo

GLAUSULA 40 . O

ConstituigSo Federal

trabalhista.

CLAUSULA 50 - O

contratante quando:

presente contrato pode16 ser rescindido unilateralmente pelo

l- Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.

ll - O contratado n5o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagao.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

F6rum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer drivida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 01

CONTRATADO

一喝
　
螂

de julho de 2020.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-l109 - CNPJ: 10.296.887/0001 -60

TESTEMUNHAS:



PREF匡:TURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempordria de Excepcional lnteresse Prlblico, na forma do

Art. 37, lV da Constituig5o Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do

Aft.72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei74212009 deste Municlpio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro tado, o Sr. JOSE ROBERTO DE LIMA FERREIRA JUNIOR,

portador da ldentidade n.o 6.855.702 SDS/PE e CtC n.o 090.122.004-31, brasileiro,

solteiro, residente e domiciliado na Rua Jos6 Coneia de Araijo, 33, neste Municipio,

doravante denominados contratante e contratado, respectivamente, nas condig6es e

cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragao, que a
encaminha16 d chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuigoes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

cLAusuLA 2" - A contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhard 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de servigos, pela Secretaria de saude, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3" - O referido contrato ter6 o prazo

renovado, respeitado o ptazo do artigo 30 da Lei

2009, conforme Portaria no 16212020, datada em 01

de 06(seis)meseS, podendo ser

n。 742/2009 de 15 de outubro de

de julho do corrente ano.

Rua Dr Elnidio Cavalcanti,n° 97- - Vertentes - PE
CEP:ゃ 770‐ 000‐ FONE:813734‐ 1109‐ CNP■ 10296887Ю 001‐ 60
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CLAUSULA 4。  ‐ O

Constitui9ao Federal

trabalhista

PREFEITURA MUNiCiPAL DAS VERttENTES
Estado de Pernambuco

contratado temporariamente, na forma determinada pela

e pela Constituigao Estadual, n5o fa16 jus d indenizag6o

CLAuSULA 50 ‐ O

contratante quando:

presente contrato poderA ser rescindido unilateralmente pelo

l- Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse prlblico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.

ll - O contratado nio cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratag6o.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

F6rum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer dfvida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes,0l de julho de2020.

TESTEMUNHAS:

Rua Dr Emfdio Cavalcanti,n° 97-Ccntro― Vcrtcntcs― PE
CEP:55770‐ 000‐ FONE:81 3734‐ 1109‐ CNPJ: 10296887/0001-60



PREFE:TURA MUN:CiPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especiai de Direito AdministraJvo

髯 り

/

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do

Art. 37, lV da ConstituigSo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do

Att.72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 74212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Feneira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, o Sr. ROMERO BARBOSA PEREIRA DA SILVA, portador

da ldentidade n.o 4.616.040 SSP/PE e CIC n.021.906.074-69, brasileiro, solteiro,

residente e domiciliado na Rua Jaime Rodrigues de Souza Filho,221 , neste Municipio,

doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condigdes e

cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1" - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de AdministraqSo, que a

encaminhar5 dr Chefia imediatamente superior, a quem prestard seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2a - A Contratante pagar5 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais'

como Auxiliar de servigos, pela Secretaria de sa[de, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanitdrias.

CLAUSULA 3" - O referido contrato ter6 o prazo de 06 (seis) meses, podendo

renovado, respeitado o ptazo do artigo 3o da Lei no 7 4212009 de 15 de outubro

2009, conforme Portaria no 16212020, datada em 01 de julho do corrente ano

Rua Dr Emidio Cavalcanti,n° 97-Centro― Vertcntes― PE
CEP:55770‐ 000-FONE:813734‐ 1109‐ CNPJ: 10296887′0001-60



PREFE:TURA MUNICIPAL DAS VERTENttES
Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma

ConstituigSo Federal e pela Constituig6o Estadual, nao fara

trabalhista.

CLAUSULA 5o - O presente contrato poderA ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

l- Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.

ll - O contratado nao cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagao.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

F6rum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d[vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes,

彙 -3.フ
.ミa2_

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

de lulhO dQ

Rua Dr Emfdio Cavalcatlti,n° 97-CentrO― Vertentcs‐ PE
CEP:55770-000‐ FONE:813734‐ 1109‐ CNPJ: 10296887/0001‐60
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PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para
atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse ptlblico, na forma do
Art. 37, lv da constituigio Federal, do Artigo g7, inciso Vll da constituigio Estadual, do
4rt.72, inciso Vll da L. o. M. e da Lei742t2o09 deste Municipio, que fazem, entre si,
de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo sr.
Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste
Municipio e, do outro lado, a sra. ROZANGELA DE MouRA xAVtER MActEL,
portadora da ldentidade n.o 6.641.136 sDS-pE e clc n.o o4g.Bg7.484-76, brasileira,
casada, residente e domiciliada na Rua Manoel Rodrigues Santos, 1 1g, centro, neste

Municipio, doravante denominados contratante e contratado, respectivamente, nas

condiq6es e cldusulas abaixo:

cLAusuLA 1a - o contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragio, que a
encaminha16 d chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuiq6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

cLAusuLA 2a - A contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de servigos, pela secretaria de saude, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3a_O refendo cOntrato terう o prazo de 06(seis)meseS,podendo ser

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 74212009 de 15 de outub

2009, conforme Portaria no 16112020, datada em 01 de julho do corrente ano.

?.nc.xitr.^;"f
Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - PE

CUP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-l t09 - CNPJ: t 0.296.887/000 t -60



CLAUSULA 40 . O

Constitui96o Federal

trabalhista.

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

contratado temporariamente, na forma determinada pela

e pela Constituigdo Estadual, nio farA jus a indenizaqio

CLAUSULA 50 - O presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

| - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituigio Estadual.

ll - O contratado n5o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagSo.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 01 de julho de 2020.

ONTRA ANTE

I\"."d"-l'

TESttEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 9J - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-l 109 - CNP.I: 10.296.887/0001-60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P[blico, na forma do

Art. 37, lV da Constituigdo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituigio Estadual, do

Atl. 72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 7 4212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, o Sr. ROZILDO LIMA DA SILVA, portador da ldentidade n o

4.311.684 SSP/PE e CIC n. 820.885.604-59, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado

na Rua Pedro Ferreira de Ara0jo, 07, neste Municipio, doravante denominados

Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e clausulas abaixo:

CLAUSULA 1" - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragao, que a

encaminhar6 d chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuigoes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Sa[de, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanitarias.

CLAUSULA 3a - O referido contrato ter6 o prazo de 06 (seis) meses, podendo

renovado, respeitado o ptazo do artigo 30 da Lei n" 7 4212009 de 15 de outubro

2009, conforme Portaria no 16212020, datada em 01 de julho do corrente ano'

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 8l.3734-I l09 - CNPJ: 10 296 887/0001-60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma

ConstituigSo Federal e pela ConstituigSo Estadual, n5o farl
trabalhista.

jus a indenizagSo

CLAUSULA 5°  ‐ ○

contratante quando:

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

I - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.

ll - O contratado ndo cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagio.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde jd, o
Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer dfvida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 01 de julho

■s、ミ品よ_ム δJu
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr.Emidio Cavalcanti,n° 97-Centro― Vcrtentes― PE
CEP:55,770‐ 000‐ FONE:813734‐ 1109‐ CNPJ: 10296.887/0001‐ 60
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PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse p[blico, na forma do
Art, 37, lv da constituigao Federal, do Artigo 97, inciso Vll da constituigao Estaduat, do
A'n.72, inciso Vll da L. o. M. e da Lei742t2oo9 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo sr.
Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste
Municipio e, do outro lado, a Sra. TACIANA GONQALVES DE ARAUJo, portadora da
ldentidade n.o 4.312,088 sDS-pE e crc no a20.827.g24-68, brasileira, casada,
residente e domiciliada na Rua professor Francisco pereira coelho, 152, centro, neste
Municipio, doravante denominados contratante e contratado, respectivamente, nas
condig6es e cl5usulas abaixo:

cLAusuLA 1" - O Contratado ser6 registrado pera secretaria de Administrag60, que a
encaminhar6 a chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,
mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado
1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhard 40 (quarenta)
como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade,
combate ao COVID-19, nas barreiras sanitdrias.

a quantia de R$

horas semanais,

para auxiliar no

CLAUSULA 3a - O referido contrato ter6 o prazo

renovado, respeitado o ptazo do artigo 3o da Lei

2009, conforme Portaria no 16112020, datada em 01

de 06 (seis) meses, podendo ser

n° 742/2009 de 15 de outubro

de julho do corrente ano.

Rua Dr. io Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - pE
CEP1 55 770‐ 000‐ FONE:813734-l109-CNPJ: 1029688770001‐ 60
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PREFEiTURA MUN:C:PAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

contratado temporariamente, na forma determinada pela

e pela ConstituigSo Estadual, n6o fa16 jus d indenizagSo

CLAUSULA 40 ‐ O

Constitui9ao Federal

trabalhista

CLAUSULA 50 ‐ O

contratante quando:

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

l- Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p[blico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituigao Estadual.

ll - O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

lll- O TCE negar o registro de sua contratag6o.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o
Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes,

t 屁 ″
CONT

de julho de

Rua Dr Emidio Cavalcanti,n° 97-Ccntro― Vertcntcs― PE
CEP:55770‐ 000‐ FONE:813734‐ 1109-CNPJ:10296887/0001‐ 60

TESTEMUNHAS:



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse prlblico, na forma do

Art. 37, lv da constituigSo Federal, do Artigo 97, inciso vll da constituigio Estadual, do

An. 72, inciso vll da L. o. M. e da Lei 7 4212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, a Sra. VANESA KELI PEREIRA DE ANDRADE, portadora

da ldentidade n.o 6.760.177 SDS-PE e clc n.o 059.016.594-14, brasileira, casada,

residente e domiciliada na Rua Jos6 pereira Figueiroa, 30, centro, neste Municipio,

doravante denominados contratante e contratado, respectivamente, nas condigoes e

cl5usulas abaixo:

cLAusuLA 1a - o contratado ser6 registrado pela secretaria de Administragdo, que a
encaminha16 d chefia imediatamente superior, a quem prestara seus servigos,

mediante as atribuig6es das ta refas pertinentes ao seu desempenho.

GLAUSULA 2a - A contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$
'1 .045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,
como Auxiliar de servigos, pela secretaria de sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no
combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3" - O referido contrato ter6 o prazo

renovado, respeitado o prazo do artigo 3o da Lei

2009, conforme Portaria no 16i12020. datada em 01

de 06 (seis) meses, podendo ser

n。 742/2009 de 15 de outubrO

de julho do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - pE
CEP: 55.770-000 - FONE:81.1734- 09 - CNpJ: I 0.296.887/0001-60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

contratado temporariamente, na forma determinada pela

e pela ConstituigSo Estadual' n6o fa16 ius d indenizag6o
CLAUSULA 4O . O

Constituigao Federal

trabalhista.

CLAUSULA 5O . O

contratante quando:

presente contrato Podera ser rescindido unilateralmente pelo

|- CeSSar a necessidade do atendimento de excepcional interesse priblico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.

ll - O contratado n5o cumprir com as suas tarefas'

lll - O TCE negar o registro de sua contratag6o

E, Por estarem as Partes justas e

F6rum da Comarca do Municipio das Vertentes' para

do descumprimento do presente pacto laboral'

Vertentes,

嚇のば
CONTRATADO

acordadas, elegem, desde jd' o

dirimir qualquer d0vida, oriunda

de.iulho de 202

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, n'97 - Centro - Vertentes,- PE
- --iip,' 

tJ,ro-ooo - FoNE; 8 l.3734- I 1 09 - GNPJ: 10 296'887/000 1 -60

TESTEMUNHAS:



VERTENTES NAO PODE PARAR

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para atendimento a necessidade

tempor5ria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do Art. 37, lV da Constituig6o

Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituig6o Estadual, do Art.72, inciso Vll da L. O.

M. e da Lei 74212009 e Decreto Municipal No 14 de 25 de margo de 2020, ambos deste

Municipio, que fazem, entre si, de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste

ato representada pelo Sr. Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e

domiciliado neste Municipio e, do outro lado, o Sr. WAGNER ARAUJO DE LIMA ,

portador da ldentidade n.o 8.612.882 SDS-PE e CPF n.o 096.480.754-84, brasileiro,

solteiro, residente e domiciliado na Rua Auto do Fogo no municipio de Vertentes,

doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condigoes e
cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragao, que a
encaminha16 a Chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,
mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

GLAUSUL A 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de
R$1'045,00 ( mil e quarenta e cinco reais ), com carga hor6ria semanal de 40 horas,
como T6cnico em Enfermagem, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para
auxiliar no combate ao COVID-19.

CLAUSULA 3a_。 referidO cOntrato tera o prazO de o3(tres)meseS,podendo ser

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 742l2oog de 15 de outubr
2009, conforme Portaria no 14812020, datada em 04 de maio do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 9J -Centro _ Vertentes _ p
CEP:55,770‐ 000‐ FONE:81.3734‐ 1109_cNPJ:lo 296 887/0001‐ 60



V[RTFNTES NAo P()DI PARAR

CLAusuLA 4°  ‐ O COntratado temporanamente,

Constitu19aO Federai e pela Constitui9うo Estadual,

trabaihista

na forma determinada Pela

n6o far6 jus d indenizagSo

CLAUSULA 50 - O presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

l- Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse piblico, na forma

do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.

ll - O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contrataqao.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem' desde j6' o

F6rum da comarca do Municipio das vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes,

ソル 4″ λtt Z原
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr Emidio Cavalcanti,n° 97-Centro― Vertentcs‐ PE
CEP:55770‐ 000‐ FONE:813734‐ 1109‐ CNPJl 10 296 887/0001‐ 60



VERTENTES NAO PODE PARAR

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para atendimento a necessidade

tempor6ria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do Art. 37, lV da Constituig6o

Federal, doArtigo 97, incisoVll da ConstituigSo Estadual, do Art.72, incisoVll da L. O.

M. e da Lei74212009 e Decreto Municipal No 14 de 25 de margo de 2020, ambos deste

Municipio, que fazem, entre si, de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste

ato representada pelo Sr. Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e

domiciliado neste Municipio e, do outro lado, o Sr. WIARA GABRAL DA SILVA ,

portador da ldentidade n.o 8.766.500 SDS-PE e CPF n.o 089.139.264-58, brasileiro,

solteiro, residente e domiciliado na Rua Evaristo Ferreira, 25, neste Municipio,

doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e

clSusulas abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragao, que a
encaminha16 a Chefia imediatamente superior, a quem prestard seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho,

CLAUSULA 2a…

1.500,00(m‖ e

Biomё dica , pela

CO∨ ID-19

A contratante pagard mensarmente ao contratado a quantia de R$

quinhentos reais), com carga hor6ria semanal de 40 horas, como
secretaria de Sa0de, desta Ediridade, para auxiliar no combate ao

CLAUSULA 3a_。 referido contrato tera o prazO de 03(tres)meseS, podendo ser

renovado, respeitado o prazo do artigo 3o da Lei no 742t2OOg de 15 de outubro
2009, conforme Portaria no 151 l2O2O, datada em 04 de maio do corrente ano.

Rua Dr.Emfdio Cavalcanti,n° 97-Ccntro― Vertentes‐ PE
CEP:55770‐ 000‐ FONE:813734‐ 1109‐ CNPJ: 10296887/0001‐60



CLAUSULA 40 ‐ 0

Constltuicao Federal

trabalhista.

VERTENTES NAO PODE PARAR

contratado temporariamente,

e pela ConstituigSo Estadual,

na forma determinada pela

nio farl jus a indenizagSo

CLAUSULA 50 - O presente contrato poder6

contratante quando:

ser rescindido unilateralmente pelo

|― Cessar a necessidade do atendirnento de excepcional interesse pttblico, na forrna

do Artigo 97,V‖ da Constitui9う o Estadual.

ll - O contratado nio cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagSo'

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes,

彫 ″ ″ ″ み み

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr.Emidio Cavalcanti,n° 97-Centro― Vertentes― PE
CEP:55.770‐ 000‐ FONE:813734‐ 1109‐ CNPJ:10296.887/0001‐60



VERTENTES NAO PODE PARAR

contrato de pessoal por tempo determinado, para atendimento a necessidade
tempor6ria de Excepcional lnteresse Priblico, na forma do Art. 37, lv da constituig6o
Federal, do Artigo g7, inciso vll da Constituigao Estadual, do Atl. z2, inciso Vll da L. o.
M' e da Lei74212009 e Decreto Municipal No 14 de 2s de margo de 2o2o,ambos deste
Municipio, que fazem, entre si, de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste
ato representada pelo sr. Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e
domiciliado neste Municipio e, do outro lado, o sr. rtAvlo JosE BARBoSA , portador
da ldentidade n'o 54'573.954-8 ssP-sP e cPF n.o 036.4g 4.134-oo, brasileiro, solteiro,
residente e domiciliado no municipio de surubim , doravante denominados contratante
e contratado, respectivamente, nas condig6es e cr6usuras abaixo:

CLAUSULA 1a - o contratado ser5 registrado pela secretaria de AdministragSo, que a
encaminhar6 e chefia imediatamente superior, a quem prestar6 seus servigos,
mediante as atribuigOes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

cLAusuL A 2a - A contratante pagard mensalmente ao contratado a quantia deR$1'045'00 ( mil e quarenta e cinco reais ), com carga hor5ria semanal de 40 horas,como T6cnico em Enfermagem, pela secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para
auxiliar no combate ao COVID_1g.

CLAUSULA 3a - o referido contrato ter6 0 prazo de 03 (tr6s) meses, podendo
renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 742l2oog de 15 de outubrc
2009,cOnforrne Portaria n° 148/2020,datada ern o4 de rnaiO dO cOrrente ano,

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 _Centro _ Vertentes _ pE
CEP:55.770-000 - FONE: 81.3734-1t09 - CNpJ: I0.296.887/0001_60
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VERTENTES NAO PODE PARAR

CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma determinada pela

Constituig6o Federal e pela ConstituigSo Estadual, n6o farA jus a indenizagio

trabalhista.

CLAUSULA 5o - O presente contrato poderd ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

| - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.

ll - O contratado nio cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagSo.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 04 de maio de 2020.

TANTE

(!"*^t \r.r fu"[.^"
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 9'l - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE:81.3734-l109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60
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PREFEI丁URA MUNICiPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento dr necessrdade tempordria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do

Art. 37, lV da Constituigio Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do

Att.72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 74212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, o Sr. ADILSON JOSE FERREIRA, portador da ldentidade

n.o 3.722.751 SDS/PE e CPF no 742.229.454-04, brasileiro, solteiro, residente e

domiciliado no Sitio Lagoa Rasa, 2, zona rural, neste Municipio, doravante

denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e cl6usulas

abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de AdministragSo, que a

encaminha16 a Chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuigOes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSUL A 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3a - O referido contrato ter6 o ptazo de 05 (cinco) meses, podendo ser

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 74212009 de 15 de outubro de

2009, conforme Portaria no 17112020, datada em 03 de agosto do corrente ano.

Rua Dr.Emidio Cavalcanti.n° 97-Ccntro― Vcrtcntcs― PE
CEP:55770-000-F()や Lヽ:81 3731-1109-tヽ 1)|: |()296887'()0()|‐ 6()



CLAUSULA 4。  ‐ ○

Constituicao Federal

trabalhista

PREFEITURA MUNIC:PAL DAS VERTENTES
Estado de PernambucO

contratado tem porariamente, na forma

e pela Constituig6o Estadual, ndo fa16

,,--. irt I P, r ,i- 0r' .\
,,/$" 'o r\/ v. /,\

,'.-S cort r rt'rro ''^

[B,,,lt$=o*i]\o-- aD /t..--;,;ts-. /
't.t. 

--"

O","rr,n"O"- Ja"
jus d indenizagio

CLAUSULA 5。  ‐ O
contratante quandO:

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

l- Cessar a necessidade do atendimento

do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.

de excepcional interesse p0blico, na forma

ll- O contratado nao cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratag6o.

E, por estarem as partes justas e
F6rum da Comarca do Municipio das Vertentes, para
do descumprimento do presente pacto laboral.

acordadas, elegem, desde j6, o
dirimir qualquer dfvida, oriunda

⌒ Vertentes, 03 de agost

TESTEMUNHAS

軋 〃秩がくで万夕″疑シ
CONTRATADO

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, n" 97 _ Centro _ Vertentes _ pE
CEP: 55.770-000 - FONE: 8 l.i7l,t_ 09 - CNPJ: t 0.296.887/0001 _60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor5ria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do

Art. 37, lV da ConstituigSo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituig6o Estadual, do

Art. 72, inciso Vll da L. O. M. e daLei74212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, o Sr. AMARO ALEIXO NETO, portador da ldentidade n.o

10.298.731 SDS/PE e CPF n.o 126.406.324-50, brasileiro, solteiro, residente e

domiciliado no Sitio SanharSo, 531, zona rural, neste Municipio, doravante

denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e cl6usulas

abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragao, que a

encaminha16 d Chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuigoes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

GLAUSULA 2u - A Contratante pagara mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3a - O referido contrato ter6 o

renovado, respeitado o pruzo do artigo 3o

2009, conforme Portaria no 17112020, dalada

prazo de 05 (cinco) meses, podendo ser

da Lei no 74212009 de 15 de outubro de

em 03 de agosto do corrente ano.

Rua Dr.
C F]I':

Emidio Cavalcanti. no 97 - Celttro - Vertentes - PE
55.770-000 - FONt-: 81.371'l-l 109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

contratado temporariamente, na forma determinada pela

e pela Constituig6o Estadual, n5o fa16 jus d indenizaq6o

CLAUSULA 4O - O

ConstituiQio Federal

trabalhista.

CLAUSULA 50 . O

contratante quando:

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

l- Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.

ll - O contratado n5o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagSo.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

F6rum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer drlvida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 03 de agosto de

CONTRAT

九、町ぃ愉決鳳
"製

耐

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. n' 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE:81.3734-1109 - CNPJ: 10.296.887/0001 -60



PREFEITUR,A MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade temporiiria de Excepcional lnteresse Publico, na forma do

Art. 37, lV da ConstituigSo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituig6o Estadual, do

At1..72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 74212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, a Srta. ANGELA APARECIDA DE MIRANDA, portadora da

ldentidade n.o 10.350.907 SDS-PE e CPF n.o 713.445.664-13, brasileira, solteira,

residente e domiciliada no Povoado Serra de Cachoeira, s/n, zona rural, neste

Municipio, doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas

condigOes e cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de AdministragSo, que a

encaminhard a Chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSUL A 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3" - O referido contrato ter6 o prazo de 05 (cinco) meses, podendo ser

renovado, respeitado o prazo do artigo 3o da Lei no 74212009 de 15 de outubro de

2009, conforme Portaria no 17112020, datada em 03 de agosto do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE:81.373,1-l109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60



PREFEITURA MUN:C:PAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma determinada pela

Constituiq6o Federal e pela Constitui96o Estadual, n5o farA jus d indenizagSo

trabalhista.

CLAUSULA 5°  ‐ O

contratante quandol

presente contrato poder5 ser rescindido unilateralmente pelo

l- cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse priblico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituigdo Estadual.

ll - O contratado n5o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagio.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o
Forum da comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes,

SqA^ W'pcd^- 9t dw;,w"ar-.

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr EnlldiO Cavalcanti,n° 97-Ccntro― Vcrtentcs‐ PE
CEP:55770‐ 000-FONE181 3734-1:09‐ CNPJ: 10296887/0001‐60
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PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do

Art. 37, lV da Constituigao Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituig6o Estadual, do

Att.72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei74212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, a Srta. BRUNA LAYS DOS SANTOS, portadora da

ldentidade n.o 10.363.230 SDS-PE e CPF n.o 120.733.054-07, brasileira, solteira,

residente e domiciliada no Povoado do Livramento, s/n, zona rural, neste Municipio,

doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e

cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1u - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragdo, que a

encaminha16 d Chefia imediatamente superior, a quem prestarA seus servigos,

mediante as atribuigOes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

GLAUSULA 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhare 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3u - O referido contrato ter6 o prazo de 05 (cinco) meses, podendo ser

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 74212009 de 15 de outubro de

2009, conforme Portaria no 17112020, datada em 03 de agosto do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. n" 97 - Centro - Ve(entes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3134-l109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estadode Pernambuco

contratado temporariamente, na forma determinada pela

e pela ConstituigSo Estadual, n6o fa16 jus d indenizag6o

CLAUSULA 40 - O

Constitui96o Federal

trabalhista.

CLAUSULA 50 - O

contratante quando:

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

l- Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse pfblico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.

ll- O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagao.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6' o

Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d(vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes,

$xuma Arly- "to- 
Sc'"td-

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. no 97 - Centro - Vertentes - PE
CI'IP: 55.770-000 - FONE:81.1734-l 109 - CNPJ: 10 296.887/000|-60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P[blico, na forma do

Art. 37, lV da Constituigao Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituigflo Estadual, do

An.72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei74212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, a Srta. CECILIA SILVA BILAR, portadora da ldentidade n.o

10.159.095 SDS-PE e CPF n.o 132.393.524-00, brasileira, solteira, residente e

domiciliada no Povoado do Livramento, s/n, zona rural, neste Municipio, doravante

denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e cl6usulas

abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administrag6o, que a

encaminhara d Chefia imediatamente superior, a quem prestar6 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanitSrias.

CLAUSULA 3u - O referido contrato terd o prazo de 05 (cinco) meses, podendo ser

renovado, respeitado o prazo do artigo 3o da Lei no 7 4212009 de 15 de outubro de

2009, conforme Portaria no 17112020, datada em 03 de agosto do corrente ano.

Rua Dr. Ernidio Cavalcanti. n" 97 - Centro - Vertentes - PE
Ct,l'r 55 770-000 - FONL: ltLI73.1-I 109 - ('NPi: 10.296.887/000I -60
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PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma determinada pela

Constitui96o Federal e pela Constitui96o Estadual, n5o fa16 jus d indenizagSo

trabalhista.

CLAUSULA 50 - O presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

l- Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.

ll - O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratag6o,

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 03 de agosto

er;t,.- 5,.[,o bil^
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. n" 97 - Centro - Vertentes - PE
C[P: 55.770-000 - FONIj: 81.]71.1-l 109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60
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PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERT匡 NTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessrdade tempor6ria de Excepcional lnteresse P(blico, na forma do

Art. 37, lV da Constituiqao Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituig6o Estadual, do

Art.72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei74212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, o Sr. CLEBER DIAS DA SILVA, portador da ldentidade n.o

9.798.401 SDS-PE e CPF n." 130.655.294-08, brasileiro, solteiro, residente e

domiciliado na Rua Landelino Manoel de Azevedo, 1 10, centro, neste Municipio,

doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condigoes e

cl6usulas abaixo.

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragao, que a

encaminha16 d Chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3a - O referido contrato ter6 o prazo de 05 (cinco) meses, podendo ser

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 7 4212009 de 15 de outubro de

2009, conforme Portaria no 17112020, datada em 03 de agosto do corrente ano.

Rua Dr Emidio Cavalcanti.n° 97-Centro― Vertentcs― PE
CIIP1 55 7フ 0-000‐「 CINE:81 3フ 34-1109‐ (,NPJ: 10296887′ 0001‐ 60
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PREFE!TURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CLAUSULA 4o - O contratado temporariamente, na forma determinada pela

Constituigio Federal e pela ConstituigSo Estadual, n5o fa16 jus dr indenizag6o

trabalhista.

CLAuSULA 5。  ‐ O

contratante quando:

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

l- Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Adigo 97, Vll da Constituigdo Estadual.

ll- O contratado ndo cumprir com as suas tarefas.

lll- O TCE negar o registro de sua contratag6o

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes,

%Ё tt Z劇 "
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr Enlidio Cavalcanti.n° 97-Centro― Vcncntes― PE
CEP:55770‐ 000‐ FONE:81 3734-110'‐ CNPJ: 10296887/0001‐60
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PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do

Art. 37, lV da ConstituigSo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituig6o Estadual, do

Ar1.72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 74212009 deste Municlpio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, o Sr. DANIEL FRANCISCO DA SILVA, portador da

ldentidade n.o 11.410.281 SDS/PE e CPF n.o 172.936.164-14, brasileiro, solteiro,

residente e domiciliado no Sitio Cajdr, s/n, zona rural, neste Municipio, doravante

denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e cl6usulas

abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de AdministragSo, que a

encaminha16 a Chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuigOes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSUL A 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAusuLA 3a… O referido contrato tera o prazO de 05(clncO)meseS,podendo

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 74212009 de 15 de outubro

ｓｅｒ

　

ｄｅ

2009, conforme Portaria no 17112020, datada em 03 de agosto do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. no 97 - Centro - Vertentes - PE

Ctr[':55.770-000 - FONE:81.37]4-l109 - CNPJ: l0'296 887/0001-60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CLAUSULA 4O - O

ConstituigSo Federal

trabalhista.

CLAUSULA 50 . O

contratante quando:

contratado temporariamente, na forma determinada pela

e pela ConstituigSo Estadual, n6o fa16 jus d indeniza96o

presente contrato pode16 ser rescindido unilateralmente pelo

l- Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.

ll - O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratag6o.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde i6' o

Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes,

l,r,r*//r*rrt i-d' */*
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. no 97 - Centro - Vertentes - PE
CEI': 55.?70-000 - FONE:81.3734-t109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

⌒

Contrato Especial de Dire■ o Administra● vo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse Prlblico, na forma do

Art. 37, lv da constituigSo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da constituigio Estadual, do

An.72, inciso vll da L. o. M. e da Lei742t2OO9 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo sr'

prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, a srta. DANYELLE PINTO DE JESUS, portadora da

tdentidade n.o 37.410.269-7 SSP-SP e cPF n.o 412.528.978-63, brasileira, solteira,

residente e domiciliada no sitio cajdr, s/n, zona rural, neste Municipio, doravante

denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e Cl6usulas

abaixo:

cLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragao, que a

encaminhara d Chefia imediatamente superior, a quem prestare seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalharir 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Saride, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanitArias.

CLAUSULA 3" - O referido contrato tera o

renovado, respeitado o Wazo do artigo 3o

prazo de 05 (cinco) meses, podendo ser

da Lei no 74212009 de 15 de outubro de

2009, conforme Portaria no 17112020, datada em 03 de agosto do corrente ano.

Rua Dr Emidio Cavalcanti.n° 97-Centro― Vertentcs― PE
CEP:55770‐ 000‐「 ONE1 81 3734-1109‐ CNPJ: 10296887′0001‐ 60



PREFEITUM MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

contratado temporariamente, na forma

e pela Constitui96o Estadual, n6o farA

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

| - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.

ll - O contratado n5o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagdo.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 03 de agosto

CLAUSULA 40 . O

Constitui96o Federal

trabalhista.

CLAUSULA 50 . O

contratante quando:

TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. no 97 - Centro - Vertentes - PE
CEP: 55.770-000 - FONE:81.3734-l109 - CNPJ: 10.296'887/0001-60



P REFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do

Art. 37, lV da Constituiqio Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do

Att.72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 74212009 deste Municlpio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, o Sr. EDUARDO IVO GOMES, portador da ldentidade n.o

4 971.827 SSP/PE e CPF n.o 036.943 984-81, brasileiro, solteiro, residente e

domiciliado no Sitio Lagoa Rasa, S/N, zona rural, neste Municipio, doravante

denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e cl6usulas

abaixo:

CLAUSULA 1" - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragio, que a

encaminhar6 a Chefia imediatamente superior, a quem prestard seus servigos,

mediante as atribuigOes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSUL A 2a - A Contratante pagarir rnensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhardr 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiltar de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanitarias.

CLAUSULA 3" - O referido contrato terdr o prazo de

renovado, respeitado o pruzo do artigo 30 da Lei no

2009, conforme Portaria no 17112020, datada em 03 de

05 (cinco) meses, Podendo ser

74212009 de 15 de outubro de

agosto do corrente ano.

Rua Dr.
CL,I':

Emidio Cavalcar-rti. no 97 - Centro - Vertentes - PE
55770-000-F()NE:81 3734‐ l109‐ CNPJ: 10296887/0001‐60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENttES
Estado de Pernambuco

contratado temporarramente, na forma determinada pela

e pela Constituig6o Estadual, ndo fa16 jus d indenizagdo

CLAUSULA 40 ‐ O

Constitu19aO Federal

trabalhista

CLAUSULA 50 ‐ O

contratante quandol

⌒

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

|― Cessar a necessidade do atendimento de excepclonal interesse p`blico, na forma

do Arti9o 97,V‖ da Consttui9う o Estadual

ll - O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagio.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde jd, o

Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer duvida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 03 de agosto de

CONTRATANTE

地濡報
'耐

TESTEMUNHAS:

⌒

Rua Dr Enlldio Ca、 'alcanti n° 97-Centro― Vcrtentcs― PE
CEP:557700()0-F()NE:81 3734-1109‐ C NPJ: 10296887′ 0001‐ 60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do

Art. 37, lV da ConstituigSo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do

Ar1..72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 74212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, a Srta. EMANUELLA DA COSTA BARBOSA, portadora da

ldentidade n.o 6.520.144 SDS-PE e CPF n.o 053.209.554-56, brasileira, solteira,

residente e domiciliada a Rua Antonio Bezerra de Lima, 86, centro, neste Municipio,

doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e

cl5usulas abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragio, que a

encaminharS a Chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSUL A 2' - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar640 (quarenta) horas semanais,
como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Safde, desta Edilidade, para auxiliar no
combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3a - O referido contrato ter6 o ptazo de 05 (cinco) meses, podendo ser
renovado, respeitado o prazo do artigo 3o da Lei no 742t2oog de 15 de outubro de
2009, conforme Portaria no 17112020, datada em 03 de agosto do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - pE
CEP: 55.770-000 - FONE:81.3734-l109 - CNpJ: I0.296.887/000t-60



CLAUSULA 40 . O

Constitui96o Federal

trabalhista.

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

contratado temporariamente, na forma

e pela Constituig6o Estadual, n6o far6

CLAUSULA 50 - O presente contrato

contratante quando:

poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

| - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse publico, na forma
do Artigo 97, Vll da Constituigio Estadual.

ll - O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagio.

E, por estarem as partes justas e
Forum da Comarca do Municfpio das Vertentes, para
do descumprimento do presente pacto laboral.

acordadas, elegem, desde j6, o

dirimir qualquer d0vida, oriunda

Vertentes, 03 de agosto de 2020.

TESTEMUNHAS:

CONTRATADO

Rua Dr. Emidio cavalcanti, no 97 - centro - vertentes - pE
CEP: 55.770-000 - FONE:8t.3734-l109 _ CNpJ: t0.296.887/0001_60



⌒

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do

Art. 37, lV da Constituig6o Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do

Aft.72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 742t2OOg deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, a Srta. EMANUELLY SOARES DOS SANTOS, portadora

da ldentidade n.o g.g32.705 SDS-PE e CPF n.o 116.651 .294-09, brasileira, solteira,

residente e domiciliada no Povoado do Livramento, s/n, zona rural, neste Municipio,

doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condigOes e

cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado serd registrado pela Secretaria de Administrag6o, que a

encaminha16 a Chefia imediatamente superior, a quem prestard seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho'

CLAUSUL A, 2a - A Contratante pagard mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalharA 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanitarias'

CLAUSULA 3a - o referido contrato ter6 0 ptazo de 05 (cinco) meses, podendo ser

renovado, respeitado o prazo do artigo 3o da Lei no 742t2009 de 15 de outubro de

2009, conforme Portaria no 17112020, datada em 03 de agosto do corrente ano'

Rua Dr. F.rniclio Cavalcanti. nn 97 - Centro - Vertentes - PE

CE,l':55.770-000-lroND:ttl.37i'l-1109-C-'NPJ:10296887i0001-60

⌒



PREFEITURA M UNICT PAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40 . O

Constitui96o Federal

trabalhista.

CLAUSULA 50 . O

contratante quando:

contratado temporariamente, na forma determinada pela

e pela ConstituigSo Estadual, n6o farA jus a indenizagSo

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

| - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual

ll - O contratado n5o cumprir com as suas tarefas'

lll - O TCE negar o registro de sua contratagio'

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral'

6-""\,-"!Sq 5 oqrub c,ld5 5q^{6

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

（

・
Vertentes, 03 de

CONTRAT

Rua Dr. Emidio Cavalcar.rti, no 97 - Centro - Vertentes - PE

CEP: 55770-000 - F0 NL:: 81.173'l-l 109 - C'NPJ: l0'296'887/0001-60



PREFEITURA M UNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse Publico, na forma do

Art. 37, lV da Constitulg6o Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituigio Estadual, do

Afi..72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 74212009 deste Municlpio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municlpio e, do outro lado, o Sr. ERALDO ALEXANDRE FERREIRA, portador da

ldentidade n.o 10.252.516 SDS/PE e CPF n.o 160.297.894-81, brasileiro, solteiro,

residente e domiciliado no Povoado do Livramento, S/N, zona rural, neste Municipio,

doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e

cldusulas abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragao, que a

encaminhar6 a Chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSUL A 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhardr 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3a - O referido contrato ter6 o ptazo de 05 (cinco) meses, podendo ser

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 74212009 de 15 de outubro de

2009, conforme Portaria no 17112020, datada em 03 de agosto do corrente ano.

Rira Dr. Emidio Cavalcanti. no 97 - Centro - Vertentes - PE
CllP: 55.770-000 - FONE:81.3734-l109 - (INPJ: 10.296.887/0001-60



⌒

PREFE:TURA MUNIC:PAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma determinada pela

ConstituiqSo Federal e pela Constituig6o Estadual, n6o farA jus a indenizagSo

trabalhista.

CLAUSULA 50 - O presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando.

| * Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituigio Estadual.

ll - O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratag6o.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o
Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer duvida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.

∨ertentes,o3de

IMJzЪ ハ編 識  Fヵ畝虫九a
CONTRATADO

TESTEMUNHASi

agosto de

Rua E)r.EInidio Cavalcanti,n° 97-CcntrO― vc■entes_PE
CEP:55770‐ 000‐ FONE:813734‐ 1109‐ CNPJ: 10296887/0001‐60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do

Art. 37, lV da Constituigao Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituig6o Estadual, do

Art..72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei74212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, o Sr. ERIJAN RIBEIRO LEITE DA SILVA, portador da

ldentidade n.o 10.710.200 SDS/PE e CPF n.o 151 .739.264-06, brasileiro, solteiro,

residente e domiciliado no Sitio Moreira, s/n, zona rural, neste Municipio, doravante

denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e cl6usulas

abaixo:

CLAUSULA 1" - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de AdministragSo, que a

encaminharA d Chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuigOes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Sa[de, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3" - O referido contrato ter6 o prazo de 05 (cinco)

renovado, respeitado o prazo do artigo 3o da Lei n" 7 4212009

2009, conforme Portaria n" 17112020, datada em 03 de agosto do

meses, podendo ser

de 15 de outubro de

corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, n" 97 - Centro - Vertentes - PE
CEt';55 770-000 - fONE: 8!.173.1-II09-CNPJ: I0 296.887/0001-60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma determinada pela

Constituigio Federal e pela ConstituiEso Estadual, n6o farl jus a indenizagSo

trabalhista.

CLAUSULA 50 - O presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

| - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.

ll - O contratado nio cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagSo.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 03 de agosto

CONTRATANTE

A,ila/ru -ltlh 771, 
crtUA

CONTRAttADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Ernidio Cavalcanti. no 97 - Centro - Vertentes - PE
CIIP: 55.770-000 - FONfI:81 -l7l.l-1109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse Publico, na forma do

Art. 37, lV da Constituigao Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituigio Estadual, do

Art..72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 742t2OOg deste Municipio, que fazem, entre si'

de um lado a prefeitura Municipal das Verlentes, neste ato representada pelo Sr.

prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, a Srta. ERIKA RODRIGUES DE LIRA, portadora da

ldentidade n.o 10.326.522 SDS-pE e CPF n.o 130.796.674-84, brasileira, solteira,

residente e domiciliada no Sitio Cumaru, s/n, zona rural, neste Municipio, doravante

denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condigOes e cl5usulas

abaixo:

CLAUSULA 1" - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de AdministragSo, que a

encaminha16 a Chefia imediatamente superior, a quem prestar5 seus servigos,

mediante as atribuigOes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanitdrias.

CLAusuLA 3a¨ O referido contrato tera o prazO de 05(cincO)meseS,podendo ser

renovado, respeitado o ptazo do artigo 3o da Lei no 74212009 de 15 de outubro

2009, conforme Portaria no 171t2020, datada em 03 de agosto do corrente ano.

Rr"ra Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Verlentes - PE

CIIP: 55.770-000 - FONF.: 81.3734-1109 - CNPJ: l0'296'887i0001-60



presente contrato podere ser rescindido unilateralmente pelo

| - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p[blico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.

ll - O contratado n5o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contrataqao.

CLAUSULA 4O . O

ConstituigSo Federal

trabalhista.

CLAUSULA 5O . O

contratante quando:

Forum da Comarca

do descumprimento

Vertentes, 03 de ag

TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

contratado tem porariamente, na forma

e pela ConstituiqSo Estadual, n5o fa16

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer dtvida, oriunda

do presente pacto laboral.

Vdwa@bi\0il!,, &t b;{0''

CONTRATADO

CONTRATANTE

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - PE

CEP: 55.770-000 - FONE: 8t 3734-1109 - CNPJ: 10.296 887/000|-60



⌒

PREFEITURA MUN:C:PAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade temporeria de Excepcional lnteresse P[blico, na forma do

Art. 37, lV da constituig6o Federal, do Artigo 97, inciso Vll da constituig6o Estadual, do

Afi 72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 7 4212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, o Sr. JOAO ALVES CORDEIRO NETO, portador da

ldentidade n.o 7.513.560 SDS-PE e CPF n.o 024.364.733-66, brasileiro, casada,

residente e domiciliado no Povoado de Chd do Junco, s/n, zona rural, neste Municipio,

doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e

cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragdo, que a

encaminha16 a Chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3a - O referido contrato ter6 o prazo de 05 (cinco) meses, podendo ser

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 7 4212009 de 15 de outubro

2009, conforme Portaria no 17112020, datada em 03 de agosto do corrente ano.

Rua Dr Emidio Cavalcanti,n° 97-Centro― Vertentes― PE
CEP:55770‐ 000‐ FONE:81 3734-1109‐ CNPJ: 10296887/0001‐ 60

Z

Contrato Especia:de Direito Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

contratado temporariamente, na forma

e pela ConstituigSo Estadual, n5o far5

\. rsriq:l'rlP.
\_

determinada pela

jus d indenizagSo

CLAUSULA 40 - O

Constituigdo Federal

trabalhista.

CLAUSULA 50 - O

contratante quando:

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

l- Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p(lblico, na forma

do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.

ll - O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contrataQao

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

Forum da comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d[vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 03 de

f /,a'fu""-'/44
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. n" 97 - Centro Vertentes - PE

CF.P: 55.770-000 - I]ONE: 8t.3734-l 109 - CNPJr 10.296.887/0001-60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P[blico, na forma do

Art. 37, lV da Constituiqio Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituig6o Estadual, do

ArI. 72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 74212009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, o Sr. JOSE CARLOS DA SILVA, portador da ldentidade n.o

7.387.751 SDS/PE e CPF n.o 062.578.004-39, brasileiro, solteiro, residente e

domiciliado no Povoado de Serra da Cachoeira, S/N, zona rural, neste Municipio,

doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e

cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1u - O Contratado serdr registrado pela Secretaria de Administragdo, que a

encaminhard a Chefia imediatamente superior, a quem prestar6 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSUL A 2' - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3a - O referido contrato ter6 o pruzo de 05 (cinco)

renovado, respeitado o prazo do artigo 3o da Lei no 74212009

2009, conforme Portaria no 17112020, datada em 03 de agosto do

meses, podendo ser

de 15 de out

corrente ano.

Rua Dr.
CEP:

b.-
Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - PE

55.770-000 - FONE: 81.3734-l109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60
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CLAUSULA 40 ‐ O

Constitu19う o Federal

trabalhista

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

contratado temporariamente,

e pela ConstituigSo Estadual,

na forma determinada pela

n5o far6 jus d indenizagio

CLAUSULA 5。  ‐ O

contratante quando:

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

l- Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.

ll - O contratado n5o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contrataqSo.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o

Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 03 de agosto de

TESTEMUNHAS:

CONTRATADO

Rua Dr Emidio Cavalcanti,n° 97-Ccntro― Vertentes― PE
CEPi 55フ 70‐000‐ 1'ONE:81 3734‐ 1109-CNPJ: 1029688フア0001-60
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PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativq

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atehdimento d necessidade tempor5ria de Excepcional lnteresse p0blico, na forma do

Art 37, lv da constituigio Federal, do Artigo g7, inciso Vll da constituigio Estadual, do

An. 72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 742t2009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo sr.
Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, a Srta. LUANA MIRANDA DE SOUSA, portadora da

ldentidade n.o 10.437.505 SDS-PE e CPF n.o 714.096.544-78, brasileira, solteira,

residente e domiciliada no Povoado do Livramento, s/n, zona rural, neste Municipio,

doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e

cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragio, que a

encaminhard d Chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2" - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Sa[de, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3u - O referido contrato ter6 o prazo de 05 (cinco) meses, podendo ser

renovado, respeitado o ptazo do artigo 30 da Lei no 74212009 de 15 de outubro de

2009, conforme Portaria n' 17112020, datada em 03 de agosto do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, n" 97 - Centro - Vertentes - PE,
CEI': 55.770-000 - f'ONE:81.3734-II09 - CNI'J: I0.296.887/0001-60



CLAUSULA 40  ̈o
Constitui98o Federal

trabalhista.

PREFE!TURA MUNICiPAL DAS VERTENTES
Estado de PernambucO

contratado temporariamente, na forma
e pela Constituigio Estadual, n6o far6

determinada pela

jus a indeniza96o

CLAUSULA 5o - O presente contrato poderS ser rescindido unilateralmente pelo
contratante quando:

| - cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p6blico, na forma
do Artigo 97, Vll da Constituigio Estadual.

ll - O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagio.

E, por estarem as partes justas e
Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para
do descumprimento do presente pacto laboral.

acordadas, elegem, desde jd, o
dirimir qualquer d[vida, oriunda

Vertentes, 03 de agosto

CONTRATANttE

,L^^o"^o. 4 :t^>"",&{ d" Ss"r ,q
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 _Centro _ Vertentes _ pE
CEP: 55.770-000 - FONE: 8t.3734_109 _ CNpJ: 10.296.887/0001_60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para
atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P6blico, na forma do
Art. 37, lV da ConstituigSo Federal, do Artigo g7, inciso Vll da Constituig6o Estadual, do
4rt'72' inciso Vll da L. O. M. e da Lei 742l2OOg deste Municfpio, que fazem, entre si,
de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr.
Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste
Municipio e, do outro lado, o Sr. LUCAS NATAL CAVALCANTE DA SILVA, portador
da ldentidade n.o 9.320.641 SDS-PE e cPF n.o 112.83g.924-50, brasileiro, solteiro,
residente e domiciliado na Rua Professor Francisco Pereira Coelho, 80, centro, neste
Municipio, doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas
condig6es e cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1a - o Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administrag6o, que a
encaminhard a Chefia imediatamente superior, a quem prestar5 seus servigos,
mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSUL A 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$
1'045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,
como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no
combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3' - o referido contrato ter5 o prazo de 05 (cinco) meses, podendo ser
renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 742t2oog de 15 de outubro de
2009, conforme Portaria no 17112020, datada em 03 de agosto do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes _ pE
CEP: 55.770-000 - FONE: 8 t.3734- | t09 - CNpJ: t0.296.887/0001-60



CLAUSULA 40 ‐ O

Constitu19う o Federal

trabalhista

PREFE!TURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

contratado temporariamente, na forma determinada pela

e pela ConstituigSo Estadual, nio fa16 jus d indenizagio

^

CLAUSULA 5。 ‐ O

contratante quando:

presente contrato pode16 ser rescindido unilateralmente pelo

l- cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.

ll - O contratado nio cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagio.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o
F6rum da comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer drjvida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes,

J,^^.b *-trJ &".1-* a*- dhn-

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr Emidio Cavalcanti,n° 97-Centro― Vcrtcntcs‐ PE
CEP:55770‐ 000‐ FONE:813734‐ l109‐ CNPJ: 10296887/0001‐60



PREFE:TURA MUNiC:PAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

Contrato Especia!de Dire■ o Administralvo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade temporaria de Excepcional lnteresse p[blico, na forma do

Art 37, lv da constituig6o Federal, do Artigo g7, inciso vll da constituigio Estadual, do
An. 72, inciso Vll da L. o. M. e da Lei 742t2009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo sr.
Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, a Srta. MAGDA ALVES pEssoA, portadora da ldentidade

n o 8.000.827 SDS-PE e CPF n.o 102.739.334-93, brasileira, solteira, residente e
domiciliada no Povoado de serra da cachoeira, s/n, zona rural, neste Municipio,

doravante denominados contratante e contratado, respectivamente, nas condig6es e

clAusulas abaixo:

cLAUSULA 1a - o contratado serd registrado pela Secretaria de Administragio, que a
encaminha16 d chefia imediatamente superlor, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

cLAusuLA 2a - A contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhardr 40 (quarenta) horas semanais,

como Auxiliar de servigos, pela secretaria de safde, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3u - O referido contrato ter6 o prazo de

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no

2009, conforme Portaria no 17112020, datada em 03 de

05(cincO)meseS, podendo ser

742/2009 de 15 de outubro de

agosto do corrente ano.

Rua Dr Emfdio Cavalcanti,n° 97-Ccntro― Vertentes― PE
CEPi 55 770‐000‐ FONE:813734‐ 1109-CNPJ: 10296887/0001‐ 60



PREFE「u昌
器 距 爛 }淋 肝

TENTES

40 _ o cOntratadO tempOranamente, na fOrma

Federal e pela cOnstitui9ao Estadual, naO farぅ
determinada pela

jus d indenizag6o

CLAuSULA

Constituica。

trabalhista

CLAUSuLA 5。  ‐ o
contratante quandOl

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

l- Cessar a necessidade do atendimento
do Artigo 97, Vll da Constituigdo Estadual.

de excepcional interesse priblico, na forma

ll - O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratageo.

E, por estarem as partes justas e
F6rum da Comarca do Municipio das Vertentes, para
do descumprimento do presente pacto laboral.

acordadas, elegem, desde jd, o
dirimir qualquer drjvida, oriunda

Vertentes, 03 de

TESTEMUNHAS:

陶 品調tめ 2ヵあ
CONTRATADO

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - pE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734_1t09 - CNPJ: t0.296.887/0001_60



PREFE:TURA MUNICiPAL DAS VERTENTES
Estado de PernambucO

Contrato Especia:de Direito Adnlinistrativ。

Contrato de pessoal por tempo determinado, para
atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcionar rnteresse p0brico, na forma do
Art 37, lv da constituigdo Federar, do Artigo g7, inciso Vil da constituigio Estaduar, do
4rt. 72' inciso Vlr da L. o. M. e da Lei742t2o09 deste Municipio, que fazem, entre si,
de um lado a Prefeitura Municipar das Vertentes, neste ato representada pero sr.
Prefeito, Romero Lear Ferreira, brasireiro, casado, residente e domiciriado neste
Municipio e, do outro rado, a Srta MAR|A DA coNcErgAo Dos SANTOS, portadora
da ldentidade n.o 7.s37.134 sDS-pE e cpF n.o 016.s17.224-00, brasileira, solteira,
residente e domiciriada a Rua Manoer L. Bezerra, 194, centro, neste Municipio,
doravante denominados contratante e contratado, respectivamente, nas condig6es e
cldusulas abaixo:

cLAusuLA 1a - o contratado serd registrado pera secretaria de Administragao, que a
encaminharS a chefia imediatamente superror, a quem presta16 seus servigos,
mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

⌒

CLAUSULA 2a - A Contratante pagara mensalmente ao contratado
1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta)

como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Sarjde, desta Edilidade,
combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

a quantia de R$

horas semanais,

para auxiliar no

CLAUSULA 3" - O referrdo contrato ter6 o prazo

renovado, respeitado o pzzo do artigo 30 da Lei

2009, conforme Portaria no 171t2020. datada em 03

de 05 (cinco) meses, podendo ser

no 74212009 de 15 de outubro de

de agosto do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, n. 97 - Centro - Vertentes - pE
CEP: 55.770-000 - f:ONE: 8t.3734- 09 - CNpJ: 10.296.887/000 t -60
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PREFE!TURA MUN!C:PAL DAS VERTENttES
Estado de PernambucO

CLAUSULA 40 中 ○

Constitui9ao Federal

trabalhista.

contratado temporariamente, na forma determinada pera
e pela constituigdo Estaduar, n6o fara jus a indenizagio

CLAUSULA So - O presente contrato

contratante quando:

poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

| - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p1blico,
do Artigo 97, Vll da Constituigio Estadual.

ll - O contratado nio cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagdo.

na forma

E, por estarem as partes justas e
Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para
do descumprimento do presente pacto laboral.

acordadas, elegem, desde jd, o
dirimir qualquer d0vida, oriunda

Vertentes, 03

TESTEMUNHAS:

脅 ″ 椛 錫 ″ み ヶ″ゑ

CONTRATADO

RuЪ
繁1.;:;;灘:::9:ざ烏彗亀1:ゥ∫197-CentrO_vcrtentcs_PE‐1109‐ cNPJ:lo.296887/0001‐60



PREFEITUM MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para
atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse prlblico, na forma doArt 37, lv da constituiq.o Federar, do Artigo g7, inciso Vil da constituig.o Estaduar, do
Atl' 72' inciso V'da L. o. M. e da Lei742t20og deste Municipio, que fazem, entre si,
de um lado a Prefeitura Municipar das Vertentes, neste ato representada pero sr.
Prefeito, Romero Lear Ferreira, brasireiro, casado, residente e domiciriado neste
MUNiCiPiO E, dO OUtrO IAdO, A SrtA. MARIA DE FATIMA SOARES DE ARRUDA SILVA,
portadora da rdentidade n.o 10.384.780 sDS-pE e cpF n.o 133.680.004-62, brasireira,
solteira, residente e domiciriada a Rua sinesio cavarcanti, .1g1, centro, neste Municipio,
doravante denominados contratante e contratado, respectivamente, nas condigoes e
cl6usulas abaixo:

cLAUSULA 1a - o contratado ser6 registrado pera secretaria de Administrag60, que a
encaminha16 d chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,
mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

cLAusuLA 2a - A Contratante pagar6 mensarmente ao contratado a quantia de R$
'1 045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabarhar6 40 (quarenta) horas semanais,
como Auxiliar de servigos, pera secretaria de sa0de, desta Ediridade, para auxiriar no
combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3" - O referido contrato tera o prazo

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei
2009, conforme Portaria no 171t2020, datada em 03

de 05 (cinco) meses, podendo ser

no 74212009 de 15 de outubro de

de agosto do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro _ Vertentes - pE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-l t09 - CNPJ: t0.296.887/0001-60



CLAUSULA 40 - O

ConstituigSo Federal

trabalhista.

contratado temporariamente, na forma
e pela Constituigio Estadual, nio fa16

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de pernambuco

, oit'o 
t'' '" -- .,,, -, 

.
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t-a C(,i\-l ltA I r, lt\
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l-i. *,.cCi'ffi,anj
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determinada pela

jus d indenizagio

CLAUSULA 5o - O presente contrato poder6 ser
contratante quando:

rescindido unilateralmente pelo

l- Cessar a necessidade do atendimento

do Artigo 97, Vll da Constituigio Estadual.

de excepcional interesse priblico, na forma

ll - O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratag6o.

E, por estarem as partes justas e
Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para

do descumprimento do presente pacto laboral.

acordadas, elegem, desde jii, o
dirimir qualquer d0vida, oriunda

⌒ Vertentes, 03 de agosto de2O2O.

emoruG d..l 3A$^'rc' SOAzr^ & nrriurda Sr'l'vir'

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - pE
CEP: 55.770-000 - FONE: 8t.3734-t I09-CNPJ: t0.296.887/000 t-60



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para

atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse priblico, na forma do
Art. 37, lv da constituig6o Federal, do Artigo g7, inciso Vll da constituigio Estaduat, do
Atl. 72, inciso Vll da L. o. M. e da Lei 7 42t2009 deste Municipio, que fazem, entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo sr.
Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste

Municipio e, do outro lado, a srta. MARIA GERALDA DA SILVA BARBOSA, portadora

da ldentidade n.o 6.421 .557 sDS-pE e cpF n.o 036.26g.s44-42, brasileira, solteira,
residente e domiciliada no Povoado de serra da cachoeira, s/n, zona rural, neste
Municipio, doravante denominados contratante e contratado, respectivamente, nas
condig6es e cl6usulas abalxo:

cLAusuLA 1a - o contratado ser6 registrado pela secretaria deAdministragdo, que a
encaminha16 ir chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,
mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

cLAusuLA 2a - A contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$

1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar5 40 (quarenta) horas semanais,
como Auxiliar de servigos, pela secretaria de sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no

combate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

cLAusuLA 3a - o referido contrato ter6 o prazo de 05 (cinco) meses, podendo ser
renovado, respeitado o prazo do artigo 3o da Lei no 7 42l2oog de 15 de outubro de

2009, conforme Portaria no 17112020, datada em 03 de agosto do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - Centro - Vertentes - pE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-t 109 - C_-NpJ: 10.296.887/000 t -60



CLAUSULA 4O . O

ConstituiqSo Federal

trabalhista.

PREFEITURA MUNiCiPAL DAS VERTENTES
Estado de PernambucO

contratado tem porariamente, na forma
e pela Constituigdo Estadual, nio farA
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determinada pela

jus d indenizagio

CLAUSuLA 5。  _ o presente cOntrato pOderd

contratante quandO:
ser rescindido unilateralmente pelo

l- Cessar a necessidade do atendimento
do Artigo 97, Vll da Constituigio Estadual.

de excepcional interesse priblico, na forma

ll- O contratado ndo cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagio.

F6rum da Comarca

do descumprimento

E, por estarem as

do Municipio das

do presente pacto

Vertentes, 03 de agosto de 2020.

partes justas e acordadas, elegem, desde jd, o
Vertentes, para dirimir qualquer d[vida, oriunda
laboral.

CONTRAT
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CONTRATADO
司 張

TESTEMuNHAS:
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PREFttTu昌
婁蜆 唱:=7補RttFTENTES

Contrato Especial de Direito Administrativ。

Contrato de pessoal por tempo determinado, para
atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse p,blico, na forma doArt 37, rv da constituiqS0 Federar, do Artigo g7, inciso Vil da constituigeo Estaduar, do4t1 72' inciso V'da L o. M. e da Lei742r20ogdeste Municipio, que fazem, entre si,de um rado a prefeitura Municipar das vertentes, neste ato representada pero sr.Prefeito, Romero Lear Ferreira, brasireiro, casado, residente e domiciriado nesteMunicipio e, do outro lado, o Sr. MAURICIO MANOEL DA SILVA, portador dardentidade n'o 10 304.449 SDS/'E e cpF n.o 145.083.784-04, brasireiro, sorteiro,residente e domiciriado no povoado de serra da cachoeira, S/N, zona rurar, nesteMunicipio' doravante denominados contratante e contratado, respectivamente, nascondig6es e cl6usulas abaixo:

cLAusuLA 1a - o contratado ser6 registrado pera Secretaria de Adminishageo, que aencaminha16 a chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,mediante as atribuigoes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

cLAusuLA 2a - A contratante pagar6 mensarmente ao contratado a quantia de R$1 045'00 (mir e quarenta e cinco reais), que trabarhar6 40 (quarenta) horas semanais,como Auxiriar de serviqos, pera secretaria de saride, desta Ediridade, para auxiriar nocombate ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3u - O referido contrato ter6 o
renovado, respeitado o prazo do artigo 30
2009, conforme portaria no 17112020, datada

prazo de 05 (cinco)

da Lei no 742t2OOg

em 03 de agosto do

meses, podendo ser
de 15 de outubro de

corrente ano.

RuЪ
lf場樹品:柵T」ポ11卜訥鴇L:絣λ;PE



CLAUSULA 4O . O

Constitui96o Federal

trabalhista.

c,)'ci1 ?g?o
n /''l+-.-.-,\-

determinada pela

jus dr indenizagio

PREFE

contratado temporariamente, na forma
e pela Constituigdo Estadu al, ndo far6

CLAUSULA So - O presente contrato
contratante quando:

| - Cessar a necessidade do atendimento de
do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.

poderS ser rescindido unilateralmente pelo

excepcional interesse priblico, na forma

‖―o cOntratadO naO cumprir cOm as suas tarefas

i‖ ―O TCE negar O registro de sua cOntrata950

E, por estarem as
Forum da Comarca do Municipio das
do descumprimento do presente pacto

Vertentes,

acordadas, elegem, desde j6, o
dirimir qualquer drjvida, oriunda

partes justas e
Vertentes, para

laboral.

RuЪ
ttf咄品撫皆解:ボl績訥鴫Ly話薦、

PE

TESTEMuNHAS:



PREFEiTuRA MuNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de PernambucO

Contrato de pessoal por tempO determinadO, para

atendimentO a necessidade tempOraria de Excepcional lnteresse P6blicO,na fOrma do

Art 37,|ヽ /da cOnstitui9う 。Federal,dO Artig0 97,incisO v‖ da cOnstitui9ao Estadual,dO
Art 72)inciso v‖ da L O M eda Lei742/2009 desteヽ

lunicipi。 ,que fazem,entre si,
de um lado a Prefeitura Municipal das vertentes, neste ato representada pelo sr

Prefe忙 0, Romero Leal Ferreira, bras‖ eirO, casado, residente e dOmiciliado neste

Municipio e, dO Outro lado, a sra MIRIAN CREUZA DA S:LVA, pOrtadOra da

ldentidade n0 4 827 073 SSP_PE e CPF no o38471824-80, bras‖
eira, sOlteira,

residente e dOmiciliada no POvOado dO Livramento, s/n, zOna rural, neste Municip10,

doravante denominados cOntratante e cOntratadO, respectivamente, nas cOndi95es e

cllusulas abaixO:

CLAUSuLA la_。 contratadO ser6 registradO pela Secretaria de Administra9aO,que a

encaminharろ  ぅ chefia imediatamente superiOr, a quem prestara seus servi90s,

mediante as atribui9oes das tarefas pertinentes ao seu desempenhO

⌒

CLAUSULA 2a - A Contratante pagare mensalmente ao contratado
1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), que trabalhar6 40 (quarenta)
como Auxiliar de Servigos, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade,
combate ao COVID-19, nas barreiras sanit5rias.

a quantia de R$

horas semanais,

para auxiliar no

meses, podendo ser

de 15 de outubro de

corrente ano.

CLAUSULA 3a - O referido contrato terd o prazo de
renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no

2009, conforme Portaria no 17112020, datada em 03 de

05(dnco)

742/2009

agostO dO

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, n" 97 - Centro _ Vertentes _ pE
CEP: 55.770-000 - FONE: 8t.3734-1t09 - CNPJ: t 0.296.887/000 I -60



PREFEITURA MUNICiPAL DAS VERTENTES

CLAUSULA 40 _ O

Constitui9ao Federal

trabalhista

Estado de pernambuco

contratado temporariamente, na forma

e pela Constituig5o Estadu al, n6o far6

CLAUSULA So - O presente contrato poder6 ser
contratante quando:

rescindido unilateralmente pelo

⌒ l- Cessar a necessidade do atendimento

do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.

de excepcional interesse p[blico, na forma

ll - O contratado nio cumprir com as suas tarefas.

lll - O TCE negar o registro de sua contratagao.

E, por estarem as partes justas e
Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para
do descumprimento do presente pacto laboral.

acordadas, elegem, desde j6, o
dirimir qualquer d0vida, oriunda

⌒ Vertentes, 03 de agosto de2020.

TESTEMUNHAS:

仇じは へ

“

は 伊 雄 紗

CONTRATADO

Rua Dr EmidiO Cavalcanti,n° 97-Ccntro― Venentcs_PE
CEPi 55 770‐000-FONE:81 3734‐ 1109‐ CNPJi 10 296 887/0001‐ 60


