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PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco
Contrato Especial de Direito Administrativo
Contrato de pessoal por tempo determinado, para
atendimentodnecessidadetempor6riadeExcepcionallnteresseP0blico'naformado
do
Art 37, lV da constituigSo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da constituigao Estadual,
An. 72, inciso Vll da L.

o

M. e da Lei

7 4212009

deste Municipio, que fazem, entre si,

pelo Sr'
de um lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada
prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste
portador da
Municipio e, do outro lado, o Sr. ADELSON CORREIA DA SILVA'
solteiro'
tdentidade n.o 9.907.278 SDS-PE e CPF n.o 708 183.454-03, brasileiro,
Municipio, doravante
residente e domiciliado no sitio cha do Junco,240, centro, neste
condig6es e cl6usulas
denominados contratante e contratado, respectivamente, nas
abaixo:

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

cLAusuLA

2a

- A Contratante pagara mensalmente ao contratado a quantia de

R$

1.100,00(milecemreais),quetrabalhar640(quarenta)horassemanais'comoAuxiliar

deServigos,pelaSecretariadeSa0de,destaEdilidade'paraauxiliarnocombateao
COVID-1

I,

nas barreiras sanitArias

ser
referido contrato ter6 o prazo de 03 (tr6s) meses, podendo
7 42l2OO9 de 15 de outubro de
renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no
ano'
Portaria no 1o}t2o21 , datada em 04 de janeiro do corrente

cLAusuLA 3" -

o

2009, conforme

- PE
Rua Dr. Emidio Cavalcanti, n" 97 - Centro - Vefientes
88710001-60
l0'296
CEI': 55.770-000 - FONu: 8l"l?l'1-l I09 CNPJ:

￨

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

-

contratado temporariamente, na forma determinada pela
ConstituigSo Federal e pela Constituigao Estadual, n5o farA jus a indenizagSo

CLAUSULA 40

O

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

lll

-

O contratado n5o cumprir com as suas tarefas'

O TCE negar o registro de sua contratagSo'

E, por estarem as Partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o
oriunda
Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer duvida,
do descumprimento do presente pacto laboral'
Vertentes, 04 de janeiro de 2021.
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CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

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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PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTttNTES
Estado de Pernambuco
Contrato Especia:de Direito Adrninistrativo

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 Constituig6o Estadual, do
\rt.. 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 n.o 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 condigOes e cl6usulas
abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Adminrstrag6o, que a
encaminhardr 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$

.100,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais, como
Auxiliar
de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-'1 9, nas barreiras sanitdrrias.
1

CLAUSULA 3a

- O referido contrato terd o

prazo de 03(trOs) meses, podendo ser

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei n° 742/2009 de 15 de outubro
de
2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de laneirO dO corrente ano

Rua Dr. Ernidio Cavalcanti. no 97.- Centro Vertentes - pE
CEP: 55.770-000 - IrONt:: 3t l7l.l-1i09 - CNpj: l().296.ti87,(X)01-60
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contratado temporariamente, na forma determinada pela
jus a indenizaqSo
Constituiq6o Federal e pela Constituigao Estadual, n6o fard

CLAUSULA 40

.

O

trabalhista.

CLAUSULA 50

-

O

presente contrato podera ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

publico, na forma
| - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse
do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual'

‖― O contratado naO cumprir corln as suas tarefas.

‖￨― ()TCE negar o re9istro de sua cOntrata9ao.

jd, o
E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde
qualquer duvida, oriunda
Forum da Comarca do MuniciPio das Vertentes, Para dirimir
do descumprimento do presente pacto laboral.

⌒

Vertentes, 04 de janeiro de 2021'
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CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

RuaDr.EmidioCavalcanti.nogT-Centro-Verlentes-PE
l0'296'887/0001-60
- CNPI:
CEP: 55.770-000 - F'ONll: 8l'3714-1109

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 Constituig6o Estadual, do Art. 72, inciso Vll da L. O.
M. e da Lei74212009 e Decreto Municipal No 14 de 25 de margo de2020, 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 JHONANTTA
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

encaminha16

-

d

o contratado
chefia

ser6 registrado pela Secretaria de Administragio, que a
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

Rg

1.100,00 ( mil e cem reais), com carga hor6ria semanal de 40 horas, como Auxiliar de

servigos Gerais, pela secretaria de Saride, desta Edilidade, para auxiliar no combate
ao COVID-19.

CLAUSULA 3a̲。

refe百 do

renovado, respeitado

contrato tera o prazO de 03(tres)meseS,podend

o ptazo do artigo

30

da Lei no 7 4212009 de 15 de outu

2009, conforme Portaria no 10812021 , datada em 04 de janeiro do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, n" 97

-

Centro

-

Vertentes - PE

CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-l 109 -CNPJ: t0.296.887/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco
CLAUSULA 4o - O contratado temporariamente, na forma determinada pela
Constituig6o Federal e pela ConstituigSo Estadual, n6o fa16 jus d indenizag6o
trabalhista.

CLAUSULA 50

‐ O presente

contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

|

-

ll

-

lll

- O TCE negar o registro de sua contratag6o.

cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p[blico, na forma
do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.
O contratado n5o cumprir com as suas tarefas.

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 janeiro de 2021.
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CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua Dr Emfdio Cavalcanti,n°

97‑Centro― Vcrtentes― PE

CEP:55770‑000‐ FONE:813734‐ 1109‐ CNPJ: 10 296 8877oool̲60
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REFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo
Contrato de pessoal por tempo determinado' para
de Excepcionar rnteresse p[blico, na forma do

necessidade tempor6ria
constituigSo Estadual' do
Art. 37, lv da constituigSo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da
que fazem' entre si'
Atl..72,inciso Vll da L. O. M. e da Lei 742t2OOg deste Municipio'
pelo sr.
lado a prefeitura Municipal das vertentes, neste ato representada
atendimento

dr

de um

prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste
portador da tdentidade n'o
Municipio e, do outro lado, o sr. AMARO ALEIXO NETO,
solteiro, residente e
10.2g8.731 SDS/PE e cPF n.o 126.406.324-50, brasileiro,
domiciliado

no Sitio Sanhar6o, 531 , zona rural, neste Municipio' doravante

e cldusulas
denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condigOes
abaixo:

CLAUSULA 1a -

encaminhard

o contratado sera registrado

a chefia imediatamente

pela secretaria de Administrag60, que a

superior,

a

quem presta16 seus servigos'

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho'

CLAUSUL

A Z" - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de

R$

Auxiliar
1.100,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais, como
de servigos, pela secretaria de sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanit6rias.

- O referido contrato tera o prazo de 03 (tres) meses, podendo ser
respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 742t2009 de 15 de outubro de

CLAUSULA 3u
renovado,

2009, conforme Portaria no 1o\l2o21, datada em 04 de janeiro do

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97

-

Centro

-

Vertentes

CEP: 55770‐ 000‑Γ ()N li:81 3734‐ l109‐ CN PJ: 10296887/0001‐ 60

lD

;

PREFEITURA MUNICiPAL DAS VERttENTES
Estado de PernambucO
determinada Pela
CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente' na forma
jus a indenizagSo
constitui96o Federal e pela constitui96o Estadual, n6o farl
trabalhista.

CLAUSULA 50

- O presente contrato podera

ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

interesse ptiblico' na forma
I - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional
do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual'

ll

-

lll

O contratado n6o cumprir com as suas tarefas'

- O TCE negar o registro de sua contratagio'

desde j6, o
E, por estarem as Partes justas e acordadas, elegem,
para dirimir qualquer duvida, oriunda
Forum da Comarca do Municipio das Vertentes'
do descumprimento do presente pacto laboral'

⌒

de 2021'
Vertentes, 04 de janeiro de

漏R撫馘
TESTEMUNHAS:

Rua E)r.Einidio Cavalcanti,n°

97‑Centro一

VCrtentcS―

CNPJ: 10296887/0001‐ 60
CEP:55770‐ 000‐「 ()NE181 3734‐ !109‐

PE
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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 Plblico, na forma do
Art. 37, lV da Constituig6o Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do

4n.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 Srta. BRUNA LAYS DOS SANTOS, portadora

ldentidade n.o 10.363.230 SDS-PE

e

da

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

encaminha16

-

o contratado

ser6 registrado pela secretaria de Administragdo, que a

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$

00,00 (mil e cem reais), que trabalharA 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar
de Servigos, pela Secretaria de saLrde, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
I

.1

ヘ

COVID-1 9, nas barreiras sanit6rras.

- O referido contrato ter6 o prazo
respeitado o prazo do artigo 3o da Lei

CLAUSULA 3a
renovado,

de 03(trOs) meses, podendo ser
n°

742/2009 de 15 de outubro de

2009,confo「 me Portaria n° 108/2021,datada em 04 de laneirO dO corrente ano

Rua Dr Enlldio Cavalcanti,n° 97‑Ccntro― Vertcntcs―
CEP:55770‑00o‐

1'0ヽ L:813731‐ 1109‐ CNl),: 102968871(,001‐

60

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40

.

O

ConstituigSo Federal

na forma determinada pela
e pela ConstituigSo Estadual, n6o farA jus a indenizagio
contratado temporariamente,

trabalhista.

CLAUSULA 5O

.

O presente

contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

|

Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse pr-rblico, na forma

-

do Artigo 97, Vll da Constituigio Estadual.

ll

-

lll

-

O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

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 duvida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 04 de janeiro de 2021.
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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

PREFEiTURA MUN:CiPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco
Contrato Especia!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 constituigao Federal, do Artigo 97, inciso Vll da constituigdo Estadual, do
An. 72, inciso Vll da L.

de um lado a

o.

M. e da Lei 74212009 deste Municipio, que fazem, entre si,
Prefeitura Municipal das vertentes, neste ato representada pelo Sr.

Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste
Munrcipio e, do outro lado, a srta. cEclLlA 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

- O Contratado ser6 registrado pera secretaria de Administragao, que
a
encaminha16 d chefia imediatamente superior, a quem prestare
seus servrgos,
1a

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

cLAusuLA

2a

- A Contratante pagare mensarmente ao contratado a quantia
de

R$
1.'100,00 (mil e cem reais), que trabarha16 40 (quarenta)
horas semanais, como Auxiriar
de Servigos, pela secretaria de sar]de, desta Edilidade, para auxiliar
no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3" - O referido contrato tera o prazo de 03(trOs)
meses, podendo ser
renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei n。 742/2009
de 15 de outubro de
2009, conforme Portaria no 1OB\2O21 , datada em 04 de janeiro
do corrente

Rua Dr EnlldiO cavalcallti.n°

97‑CcntrO̲vertcntcs― PE

CLP:55770‐ oo()̲F()Nlt:81 3734‑l109‐ CNPJ: Io 296 88710001‐
60

PREFEITURA

M UNICI

PAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco
CLAUSULA 40

-

O

ConstituigSo Federal

na forma determinada pela
e pela ConstituigSo Estadual, n6o farl jus a indenizagSo
contratado temporariamente,

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

lll

-

O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

- 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 janeiro de 2020

Al,r^
CONTRATADO
丁ESttEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. no 97

-

Centro

-

Vertentes - PE

CEP: 55.770-000 - trONl:: tll.-.]734-ll09 - Crr-PJ: 10.296.887/0001-60
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PREFEITUR,A 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 Publico, 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 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 COSMA DAMIANA DA SILVA, portadora da
ldentidade n.o 3.088.736 SDS-PE

e CPF n.o 665.784-264-34, brasileira,

solteira,

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

Cidade, doravante denominados Contratante

e

Contratado, respectivamente, nas

condigOes e cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1u - O Contratado serii registrado pela Secretaria de Administrag6o, que

encaminhar6

a

Chefia imediatamente superior,

a

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$

1.100,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais, como T6cnica

de Enfermagem, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no combate
ao COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3a

- O referido contrato tera o

renovado, respeitado

o prazo do artigo

3u

prazo de 03 (tres) meses, podendo ser

da Lei no 742l2OOg de 15 de outubro de

2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de janeiro do corrente ano.

5> 1at7

ua Dr. Emidio Cavalcanti. no 97

la

-

,/,
Centro

-

-91

Vertentes - PE

CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-l109 - CNP.t: 10.296.887i0001-60
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PREFEITURA MUN!CIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40

‐ ○

Constitu195o Federal

na forma determinada pela
Estadual, n6o farb jus a indenizaqio

contratado temporariamente,

e pela Constituigdo

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

lll

-

O TCE negar o registro de sua contratagOo.

nio cumprir com as suas tarefas.

E, por estarem as partes justas e acordadas, eregem, desde j6,
o
Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer
d6vida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.
∨ertentes,o4de janeiro de 2021
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CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

Rua Dr.Enlldio Cavalcantis n°

97‑CentrO― vcrtentes̲PE

CEl):55770‐ 000̲「 ()NE1 81 3734‐ 1109‐ CNPJ: I()296887/0001‐
60
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PREFEl丁 URA MUNiCIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Adnlinistrativo

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 Constituig6o 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. CLEBER DIAS DA SILVA, portador da ldentidade n o

9.798.401 SDS-PE

e CPF n.o 130.655 294-08, brasileiro, solteiro, residente e

domiciliado na Rua Landelino Manoel de Azevedo, 110, centro, neste Municipio,
doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condigoes e
cldusulas abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragio, que a
encaminha16 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$

1.100,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar
de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanitdrias.

CLAUSULA 3a̲O referido contrato terう
renovado, respeitado

o ptazo do artigo

o prazo de 03(trOs)meseS,podendo ser
30

da Lei no 742l2OOg de 15 de outubro

2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de janeiro do corrente ano

Rua Dr Enlfdio Cavalcanti、
CEI': 55770‑000‑ド

()ヽ

n°

97‑Centro―

Vcrtentcs―

L:8!373ι l109‑CNPJ: 10296887/0001‐ 60
l‐

PE

d**\
PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco
CLAUSULA 40

-

O

e

Constitui96o Federal

na forma determinada pela
Estadual, n6o farA jus a indenizagSo

contratado temporariamente,

pela Constituig6o

trabalhista.

CLAUSULA 5O

.

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

O

contratante quando:

Cessar a necessidade do atendrmento de excepcional interesse publico, na forma

-

|

do Artigo 97, Vll da Constituigio Estadual

ll

lll

-

O contratado nao cumprir com as suas tarefas.

- 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 duvida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.
Vertentes, 04 de janeiro de 2021.

SA
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

Rura

Dr. Bmirjio cavalcanti. no 9J - centro - vertentes - PE
t'i l.l7l'l-l 109 - L'Nl)l: 0 296 t1ti7 000 l -60

('F-P: 55 770-000 - lrONl:

1

∞

PREFEIttURA MUN:CIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

NTRAT0

脇

Contrato de pessoal por tempO determinadO, para
atendimento a necessidade temporaria de ExcepciOnal lnteresse P̀blico,na fOrma do
Art 37,￨ヽ /da cOnstitui9ao Federal,dO Artig。

97,incisO vll da Constitu19ao Estadual,dO

Art 72,incisO v‖ da L O M eda Lei742/2009 deste MunicipiO,que fazem,entre si,

de um lado a Prefeitura Municipal das

∨ertentes, neste ato representada pelo sr

PrefeitO, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e dOmiciliado neste
Municrpio e, d。
ldentidade n。

。utro

lado, O sr. DANIEL FRANCISco DA S:LVA, pOrtadOr da

11 410 281 SDS/PE e CPF n° 172936164‑14, bras‖

eiro, sOに eiro,

residente e dOmici‖ adO nO sitiO call, sノ
n, zona rural, neste MunicipiO, dOravante

denominados cOntratante e cOntratadO, respectivamente, nas cOndi96es e cldusulas
abalxO:

.LAUSULA 1" - O contratado ser6 registrado pera
secretaria de Administragao, que a
encaminha16 dr chefia imediatamente
superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes
ao seu desempenho.
⌒

CLAUSULA 2a - A Contratante pagard
mensalmente ao contratado a quantia
de R$
1.100,00 (mil e quarenta e clnco reais),
que trabalhar6 40 (quarenta) horas
semanais,
como Auxiliar de Servigos, pela
Secretaria de Sarjde, desta Edilidade, para
auxiliar no

combate ao COVID-.1g, nas barreiras
sanitdrias.

CLAUSULA 3a - O referido contrato
terA o prazo de 03 (tr6s) meses, pOdendO set
renovado, respeitado o prazo do
artigo 30 da Lei n' 7 42t20og de 15 de
2009, conforme portaria no 10gt2021
, datada em 04 de janeiro do corrente

Rua D^r..Emidio Cavalcanti, no 97 _
Centro _ Venentes
CEP:55.770-000 - FONE:8t.J714_l
t09

_

_

CNpJ: rO.ZSO.SSrr0o0t.6O

pE

'"

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40

-

O

Constitui96o Federal

na forma determinada pela
e pela ConstituigSo Estadual, ndo fa16 jus d indenizagio
contratado temporariamente,

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 contratagio.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o
Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer
drlvida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.
Vertentes, 04 de janeiro de ZO21

.

{m*iov.,as

\a

CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, n" 97

-

Centro Vertentes _
CEP: 55.770-000 - FONE: 8l .3734- l 109 - CNPJ: I0.296.887/000 I _60

-

pE

C{)NTRA,TO

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 Constituigio Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do

Arl.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. DANYELLE PINTO DE JESUS, portadora da
ldentidade n.o 37.410.269-7 SSP-SP
residente

e CPF n.o 412.528.978-63, brasileira, solteira,

e domiciliada no Sitio Caj6, 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 Administragao, que a
encaminhar5 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$

.100,00 (mil e cem reais), que trabalhard 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar
de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
1

COVID-1 9, nas barreiras sanit6rias.

。

referido contrato tera o prazO de o3(trOs)meseS,podend

o prazo do artigo 30 da Lei no 742l2oog de 15 de

2009, conforme Portaria no 1o\t2o21, datada em 04 de janeiro do corrente

Rua
(

I--.nrf

cli

55770‐ 0()()

alcanti.

r't"

97

￨()ヽ 1:ヽ 13731‐ lloリ

-ーCentro (｀

Vertentes - PE

N PJ: 10296887′ ()Ool‑6()

ホ一

renovado, respeitado

ｒ
ｅ
／ｓ

CLAUSULA 3a¨

lD
PREFElttURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40

¨ ○

Constitui9ao Federal

na forma determinada pela
Estadual, n5o fard jus a indenizagSo

contratado temporariamente,

e pela Constituigao

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 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 j6, o
Forum da Comarca do Municlpio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.
Vertentes, 04 de janeiro

TESTEMUNHAS:

Rua Dr.Enlldio Cavalcanti3 n°
CEP:55770‑000‑「

97‑Centro―

Vcrtcntes¨

()N11:81 3734‐ l109‑(｀ NPJ: 10296887/0001‐ 60

PE

号

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco
Contrato Especia! 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 Constituig6o Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituigio 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, DATANHAN PESSOA DE ANDRADE, portador da
tdentidade n.o 8.026.379 SDS/PE e CPF n.o 080.114.634-89, brasileiro, solteiro,
residente e domiciliada na Rua Dr. Jos6 Bezerra, 54, neste Municipio, doravante
denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condigOes e cliiusulas
abaixo:

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

encaminhar6

a

Chefia imediatamente superior,

a

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 de

R$

1.100,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar

de Servigos, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanit6rias.

- O referido contrato ter6 o ptazo de 03 (tres) MESES,
respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 74212009 de 15 de

CLAUSULA 3"
renovado,

2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de janeiro do corren

Rtra Dr. Emidio ('ar'alcanti. no 97
CtrP: i-:.770-000 -

lioNt

tt l .-17-l.l-

1

1

- (Ce-ntro __ Vertentes - PE

09 -

Nl'.1: 0.196.887'000 l -60
1

o ser

ode

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

- O contratado temporariamente, na forma determinada pela
ConstituigSo Federal e pela ConstituigSo Estadual, nio farl jus a indenizagio

CLAUSULA 40
trabalhista.

CLAUSULA 50 ‑

○

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

|

-

ll

-

O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

lll

-

O TCE negar o registro de sua contratagio.

Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse publico, na forma
do Artigo 97, Vll da Constituigio Estadual.

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.

∨ertentes,04 dejaneiro de 2021

TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Ernidio Cavalcanti. no 97

-

CEP: 55.770-(X)0 - toNE:81.J734-1109

_

centro

-

vertentes - pE

CNp.t: t0.296.887/000t_60

PREFEITURA 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 Constituigio Estadual, do
Art. 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. ERIJAN RIBEIRO LEITE DA SILVA, portador

ldentidade n.o 10.710.200 SDS/PE

e CPF n.o 151.739.264-06,

da

brasileiro, solteiro,

residente e domiciliado no Sitio Moreira, s/n, zona rutal, neste Municlpio, doravante
denominados Contratante

e Contratado, respectivamente, nas condig6es e cl6usulas

abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado serd registrado pela Secretaria de Administrag6o, 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 pagard mensalmente ao contratado a quantia de

R$

1.100,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar

de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3a中

。 refettdo contrato tera o prazO de 03(trOs)meseS,podendo

renovado, respeitado

o ptazo do artigo

3o

da Lei no 74212009 de 15 de outu

2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de janeiro do corrente

Rua Dr.Emidio Cavalcanti,n°
CEP:55770‐ 000‐

1■

OTヾ

97‑Centro―

Vcrtentes―

E:813734‑l109‐ CNPJ: 10 296 8877oool̲60

PE

de

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

- O contratado temporariamente, na forma determinada pela
ConstituigSo Federal e pela Constituig6o Estadual, nio farA jus a indenizagSo
CLAUSULA 40
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 Constituig5o Estadual.

ll

lll

-

O contratado n5o cumprir com as suas tarefas.

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 janeiro de 2021.

,

srilro
W lllrillu Ltlfi ot*
CONTRATADO

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. no 97

-

Centro

-

Vertentes - PE

CE,P: 55.770-000 - FONE: 81.3734-1109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60

il

常び
PREFElTURA MUN:C:PAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco
Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para
atendimento d necessidade tempordria de Excepcional lnteresse p0blico, na forma do
Art. 37, lv da constituiq6o Federal, do Artigo g7, inciso Vll da constituig6o Estadual, do
4n.72, inciso Vll da L. o. M. e da lei 7 42/2009 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 domicilrado neste
Municipio e, do outro tado, o sr. EVANDRO tvANlLDo FERRE|RA, portador da
ldentidade n.o 3.796.903 sDS/pE e cpF n.o 634.057.984-34, brasileiro, sotteiro,
residente e domiciliado no sitio Junco, sN, centro, neste Municipio, doravante
denominados contratante

e contratado, respectivamente, nas condig6es e

cl6usulas

abaixo:

cLAusuLA

o contratado ser6 registrado pera secretaria de Administragio, que a
dr chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servrgos,

1a

encaminha16

-

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

cLAusuLA

2a

- A contratante pagar6 mensarmente ao contratado a quantia de

R$

1.100'00 (mil e cem reais), que trabarhare 40 (quarenta) horas semanais,
como Auxiriar
de servrgos, pela secretaria de sa0de, desta Ediridade, para auxiriar no combate
ao
COVID-1 9, nas barreiras sanit6rias.

- O referido contrato ter6 o prazo de 03(trOs) meses, podendo
respeitado o prazo do artigo 30 da Lei n° 742/2009 de 15 de

CLAUSULA 3a
renovado,

2009, conforme Portaria no 1OB|2O21, datada em 04 de janeiro do corrente

Rua Dr. I:n.ridio C avalcanti- :r., t)7 Centro Vertentcs - pE
t l-l,i 5i.770-01)l) - l()Nt :til lttt-|09 - (.\t,.t: t0.19() tili? 0()01{)1)

ser

iCP4こ
ぶい

COmЮ

DATAttaL
PREFEITURA MUN:C:PAL DAS VERTENTES
Estado de pernambuco

CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma determinada pela
Constituig6o Federal e pela ConstituigSo Estadual, nio farA jus a indenizagio
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 Constituig6o Estadual.

nio cumprir com as suas tarefas

ll

-

lll

- O TCE negar o registro de sua contrataE6o.

O contratado

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.
ヘ

Vertentes, 04 de janeiro de 2021

ATADO
TESTEMUNHAS:

Rua Dr.Elllidio Ca、 alcanti.n°

97‑CentrO一 Vcicntcs― PE

CIEP1 55 770‑000‑l'()N ll:81 3734‑l109‐

C・

NPI: lo 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
Ad. 37, lV da constituig6o Federal, do Artigo 97, inciso Vll da constituig6o Estadual, do
An.72, inciso Vll da L.

o.

M. e da Lei 7 42l2OO9 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
o
Municipio e, do outro lado, o sr. EDUARDO IVO GOMES, portador da ldentidade n
4.g71.827 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 1a - O Contratado serd registrado pela Secretaria de Administraqao, que a
encaminha16 d chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus serviSos,
mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$
1.100,00 (mil e cem reais), que trabalhard 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.

-

Rua Dr. Emidio ('avalcar.rti. no 97 Centro - Vertentes - PE
clll,:55.770-000 - lroNt: tll.l?:ll-l109 - t'\PJ l0.296.ltli7 0001-60

ｅ
爾ｄ

o

referido contrato terS o prazo de 03 (tr6s) meses, podend
renovado, respeitado o prazo do artigo 3o da Lei no 7 4212009 de 15 d
2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de janeiro do corrent

CLAUSULA 3"

PREFE:TURA MUNiC:PAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40

… ○

Constituicao Federal

na forma determinada pela
Estadual, n6o farl jus e indenizagSo

contratado temporariamente,

e pela Constituig6o

trabalhista

CLAUSULA 5°

‐O

I 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 Constituigio 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
F6rum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida,
oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.
Vertentes, 04 de janeiro de 2021.

菰 枷 畑島
‰
CONTRATADO

Rua Dr. Ernidio Cavalcanti. no 97
CEP: 55.770-000 - F()NI,:: 8I

i7l.l-|

-

Centro

-

Vertentes - pE

I()9 - (.NI,.t: I0.296.887/000I_60
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釘∞騨b聡
憾04ボ

PREFEITURA MUNICiPAL DAS VERTENTES

聟

嘉

Estado de Pernambuco
Contrato Especial de Direito Administralvo

Contrato de pessoal pOr tempo deterrninadO, para
atendirnento a necessidade temporaria de Excepcional lnteresse Pttblico: na forrna do
Art 37,￨ヽ /da cOnstituicao Federal,dO Artigo 97,inciso∨
‖da Constitui9ao Estadual,dO

Art.72,inciso∨ ‖daL O.M.e da Lei 742/2009 deste lⅥ
unicipiO,que fazern,entre si,
de urn lado a Prefeitura Municipal das ∨ertentes, neste ato representada pe10 sr
Prefeito, Romero Leal Ferreira, bras‖ eiro, casado, residente e dOrnic‖
iado neste

Municipio e,do Outro ladO,a Srta EMANUELLY SOARES DOS sANTOS,pOrtadora

da ldentidade n° 9 832 705 SDS― PE e CPF n。
116651294‑09, bras‖ eira, sOltelra,
residente e dOrniciliada no POvOadO dO Livramento, s/n, zOna rural, neste MunicipiO,

doravante denorninados cOntratante e COntratadO, respectivamente, nas cOndi96es e
clう usulas

abaixo:

CLAUsuLA la̲。
encarninharう

contratadO sera registrado pela Secretaria de Administra980,que a

a Chefia irnediatamente superior, a quern prestara seus serv190s,

mediante as atribui9oes das tarefas pertinentes ao seu desempenhO

CLAUSuLA 2a̲A COntratante pagara mensalmente ao cOntratado a quantia de R$
1.10o,oo(rnil e cem reais),que trabalhara 40(quarenta)hOras semanais,cOmo Aux‖
de Servi90s, pela secretaria de Sattde, desta Ed‖

CO∨ ID‑19,nas barreiras sanitarias

CLAUSULA 3a̲。

iar

idade, para aux‖ iar nO cOmbate ao

refettdo cOntrato tera o prazO de o3(tres)

renovado, respeitado o prazo do artigo
30 da Lei no T4
2009, conforme portaria no 1o}r2o21,
datada em 04 de ja

Rua Dr' Emfclio cavarcanti.
C'EI): -5-5.77()-000

-'()\1.:

tto

97

c'entro - (.\l,J:
-

'1.-t7.14-ll0i)

, podendo

15 de outubro de

vertentes - pE

I0.296.ttg7,,00()l_60

ser

te ano.

PREFEITURA MUNICiPAL DAS VERTENTES
Estado de PernambucO

CLAUSULA 40

‐O

Constitui9ao Federal

contratado temporariamente,

na forma determinada pela
e pela constituigio Estadual, nio far6 jus a indenizagio

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 n6o cumprir com as suas tarefas.

lll

-

O TCE negar o registro de sua contratagdo.

E, por estarem as parles 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 janeiro de

CONTRATADO
丁ESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio cavarcanti. no 97

-

centro

-

vertentes - pE

CEP: 55.77()-000 - F'ONE:8I.l731-II09 - r.Np.t: I0.296.887/000I_60

︼０
PREFEITUM MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

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

4n.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 Srta. ERIKA RODRIGUES DE LIRA, portadora da
ldentidade n.o 10.326.522 sDS-PE

e cPF n.o 130.796.674-84,

brasiteira, solteira,

residente e domiciliada no sitro cumaru, s/n, zona rural, neste Municipio, doravante
denominados contratante e contratado, respectivamente, nas condig6es e cliusulas
abaixo:

cLAusuLA

1a

encaminha16

-

o contratado ser6 registrado

d chefia imediatamente

pela secretaria de Administragdo, que a

superior,

a

quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

cLAusuLA

2a

- A contratante pagard mensalmente ao contratado a quantia de

Rg

1.100,00 (mil e cem reais), que trabalha16 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar

de Servigos, pela secretaria de sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanitdrias

CLAUSULA 3a

- O referido contrato terd o prazo de 03 (tr6s) meses,

renovado, respeitado

o prazo do artlgo

3o

da Lei no 74212009 de 15

2009, conforme Portaria no 10812021 , datada em 04 de janeiro do corrent

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. n' 97 Centro - Vertentes - PE
CllP: 5 j.770-000 - I ONll: lll .']714-l I09 - (r'P.l: 10.296 887'0001-60

d

C{)iffR.\TO

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de pernambuco

CLAUSULA 40

.

O

Constitui96o Federal

contratado temporariamente,

e pela constituig6o

na forma

Estadual, n6o fara

determinada pela

jus a

indenizagio

trabalhista.

CLAUSULA So

- 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 Constituigio 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 jd, o
F6rum da Comarca do Municipio das Vertentes, para
dirimir qualquer d0vida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.
Vertentes, 04 de janeiro
ianeiro de 2021.
2021

&Ea

@.ww

ar{om.

CONTRATADO
TESTE

Rua Dr. Emidio Cavaica,ti.

t'to

97

-

centro

- Verlentes - pE

CEP: 55.770-000 - FONE: 8t.373{_l 109 - CNpJ:
10.296.887i0001-60

9

′

,

CONTRAT0
"A'ρ

PREFE:TURA MUNiCiPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco
Contrato Especia!de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para
atendimento A necessidade tempordria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do
Art. 37, lV da ConstituigSo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituigao 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. EVALDO JOSE DE SOUZA, portador da ldentidade
n.o 6.538.510 SDS/PE e CPF n o 052.931 284-00, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Rua Pedro Cavalcanle, 142, neste Municipio, doravante denominados
Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1a encaminha16

o contratado

d chefia

ser6 registrado pela secretaria de Administragdo, que a
imediatamente superior, a quem prestard seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

cLAusuLA

2a

- A contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de

R$

1.100,00 (mil e cem reais), que trabalhard 40 (quarenta) horas semanars, como Auxiliar

de servigos, pela secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanit6rias.

- O referido contrato ter6 o prazo de 03 (tr6s) meses, podendo
respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 7 42l2OOg

CLAUSULA 3a
renovado,

2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de janeiro do

Rua Dr Enlidio Cavalcanti,n° 97‑Ccntro― Vcrtcntcs―
(:EI':55770‐ 000‑F())ヽ 181 3734‑1109‐ CNPJ: 1()29688770001‐ 60
1サ

PE

ser

CONTltAT0
D

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco
CLAUSULA 40 - o contratado temporariamente, na forma determinada pela
constituigSo Federal e pela constitui96o Estadual, ndo fara jus a indenizagio
trabalhista.

CLAUSULA 5°

‐○

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 Constituigio Estadual.
ll

-

lll

- O TCE negar o registro de sua contratag6o.

O contratado n5o cumprir com as suas tarefas.

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, 04 de janeiro de 2021.

)auzL
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

Rua Dr.Emidio C ar,'alcanti.

()J

no
- Centro-Vertentes-PE
CEP:55770‐ 000‑ I:()NE: 81.:173.1-l 109 - CNP.I : I 0.296.887/000 l -60

DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco
Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para
atendimento a necessidade temporaria de Excepcional lnteresse p0blico, na forma
do
Art. 37, lv da constituigio Federal, do Artigo g7, inciso Vll da constituigao Estadual,
do
Atl. 72, inciso Vll da L. o. M. e da Let 7 42r2oo9 deste Municipio, que fazem, entre
si,

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

Sr.

Prefeito, Romero Lear Ferreira, brasireiro, casado, residente e domiciriado neste
Municipio e, do outro rado, o sra. FABRTCTA BATrsrA DA sANTos, portador
da
ldentidade n.o 7.231 .2og sDS/pE e cpF n.o 069.663.334-50, brasileiro,
residente

e

sotteiro,

domiciriado

denominados contratante

no Sitio Junco, SN, centro, neste Municipio, doravante
e contratado, respectivamente, nas condig6es e

cr6usuras

abaixo:

cLAusuLA

o contratado ser6 registrado pera secretaria de AdministragS0, que a
encaminhard a chefia rmediatamente superior, a quem presta16
seus servigos,
1a

-

mediante as atrrbuig6es das tarefas pertinentes ao seu
desempenho.

cLAusuLA

2a

- A Contratante pagar6 mensarmente ao contratado a quantia
de

R$

00,00 (mil e cem reais), que trabarhar6 40 (quarenta) horas
semanais, como Auxiriar
de Servigos, pela secretaria de saude, desta Edilidade, para
auxiriar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanit5rias.
1

.1

CLAUSULA 3u - O referido contrato terd o prazo de 03 (tr6s)
meses, podendo ser
renovado, respeitado o ptazo do artigo 30 da Lei no 7 42l2OO9
de 15 de outubro de
2009, conforme Portaria no 1OB|2O21 , datada em 04 de janeiro
do

Rua Dr El■ lidio(lι l、 ,alcanti、

n°

97 Ccntr。 ̲Vcrtcntes― PE

CEI):55770̲ooo― F()Nl]:8i 3734‐ l10,‐ CNPJ: lo 296 88710001‐ 60

PREFEITUR,A MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40

-

O

Constitui96o Federal

na forma determinada pela
e pela ConstituigSo Estadual, nio farA jus a indenizagio
contratado temporariamente,

trabalhista.

CLAUSULA 5O

.

O

presente contrato pode16 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

| - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse publico, na forma
do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.
ll

-

lll

- O TCE negar o registro de sua contratagio.

O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

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 ianeiro de 2021.

elcy\ EO"sSz)
CONttRATADO
TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio C'avaloanti. no 97

-

CEI'}: 55.770-0()0 - [rONt:: tl l.-.]7-l-l-ll09 -

Centro

-

Vertentes - pE

('Np.t: t0.296.887/0001-60

CONTRAS'
vERTENTES r.rAo

poor pannn

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 Constituigio
Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituigdo 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. FERNANDO ANTONIO DE LIMA

OLIVEIRA, portador da ldentidade n.o 8.281.352 SDS-PE e CPF n.o 088.351 .514-81,
brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Sinesio Cavalcanti no municipio de
Vertentes, doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas
condig6es e cl6usulas abaixo:

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

encaminhar6

a

Chefia imediatamente superior,

a

quem prestard seus

servigos,

mediante as atribuigOes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

A 2" - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$
2.300,00 ( dois mil e trezentos reais ), com carga hor6ria semanal de 40 horas, como
Enfermeiro, pela Secretaria de Saride, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
CLAUSUL

covtD-19.
CLAUSULA 3a̲O referido contrato tera o prazO de 03(tres)meseS,
renovado, respeitado o prazo dO artigo 30 da Lei n0 742/2009 de 15 de o
2009,conforme Pottatta n°

108/2020,datada em 04 deianelrO do corre甲

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97

-

Centro

-

Vertentes - PE

CEP: 55.770-000 - FONE:81.3734-l109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60

p聾

謳
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e峯
暴
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Fて

VERTENIES NAO PO「 DE PARAR

CLAUSULA 40

‐O

contratado temporattamente,

Constitui9ao Federal e pela cOnstitui9ao Estadual,

na forma d
n6o farf jus a

￨.‐

pela

indenizagdo

trabalhista.

CLAUSULA 5。

口0

presente contrato poderd ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

| - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p(blico, na forma
do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.
ll

-

lll

-

O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

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, 04 de janeiro de 2021.
⌒

CONTRATADO

TESTEMUNHASI

Rua Dr.Emfdio Cavalcanti,n°

97‑Ccntro― Vertentes¨ 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 a necessidade
tempor6ria de Excepcional lnteresse prjblico, na forma do Art. 37, lv da constituigao
Federal,doArtigo9T,incisoVll daconstituigioEstadual, doAr1.72, incisoVll daL.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. FLAvlo

JosE BARBoSA , portador

da ldentidade n.o 54.573.954-8 ssp-sp e cpF n.o 036.494.134-00, brasileiro, solteiro,
residente e domiciliado no municipio de surubim , doravante denominados contratante
e Contratado, respectivamente, nas condig6es e cl6usulas abaixo:

cLAusuLA

o contratado ser6 registrado pela secretaria de Administragio, que a
d chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

1a

encaminha16

-

mediante as atribuigoes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

cLAusuLA 2a - A contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia

de

R$1.100,00 ( mil e cem reais ), com carga hor6ria semanal de 40 horas, como T6cnico
em Enfermagem, pela secretaria de saide, desta Edilidade, para auxiliar no combate
ao COVID-19.

cLAusuLA

-

o

referido contrato ter6 o prazo de 03 (k6s) meses, podendo ser
renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 7 42l20Og de 15 de
3a

2009, conforme Portaria no 10812021 , datada em 04 de janeiro do corrente an

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, n' 97

-

Centro

-

Vertentes - PE

CEP: 55.770-000 - FONE: 8l .3734- I 109 - CNpJ: 10.296.887/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco
CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma determinada pela
ConstituigSo Federal e pela Constituig6o Estadual, n6o fa16 jus d indenizagSo
trabalhista.

CLAUSULA 5。

‐ O presente

contrato poder5 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

l-

Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse priblico, na forma
do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.
⌒

ll

- O contratado n6o cumprir

lll

- O TCE negar o registro de sua contratag6o.

com as suas tarefas.

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 janeiro de 2021
⌒

艦

覇CONTRATADO
鵡

TESTEMUNHAS

Rua Dr EmfdiO Cavalcanti,n°

97‑Ccntro― Vert6ntes̲PE

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

LNI為
PREFE:TURA 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 Constituigdo 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. MAURlclo MANOEL DA slLVA, portador da
ldentidade n.o 10.304.449 SDS/PE e CPF n.o 145.083.784-04, brasileiro, solteiro,
residente

e domiciliado no Povoado de Serra da Cachoeira, S/N, zona rutal,

Municipio, doravante denominados Contratante

neste

e Contratado, respectivamente,

nas

condig6es e cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1" - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Adminrstragao, que a
encaminhar6 a Chefia imediatamente superior, a quem prestar6 seus servigos,
mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.
CLAUSUL
1

A

2a

- A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de

R$

.100,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar

de Servigos, pela Secretaria de Sar-rde, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3"

- O referido contrato ter6 o

renovado, respeitado

o prazo do artigo

3o

prazo de 03 (tres) meses, podendo ser

da Lei no 74212009 de 15 de outubro de

2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de janeiro do corrente ano.

Rtla D「 Emidio Cavalca1lti.n°

97‑Ccntro一 Venelltcs̲PE

「 ()NE:81 :,734‑1109‑CNPJ: 10296887/0001‐

C:EI):55770‐ 00o―

60

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

.

CLAUSULA 40

O

ConstituiQ6o Federal

na forma determinada pela
e pela ConstituigSo Estadual, n6o farA jus a indenizagSo
contratado temporariamente,

trabalhista.

CLAUSULA 50

.

O

presente contrato podere 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

lll

-

O contratado n5o cumprir com as suas tarefas.

- 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 duvida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 04 de janeiro de 2021.

Jb**l
CONTRATADO
lus

do. Sitvo..

TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. no 97

-

Centro

-

Vertentes - PE

CEI'}: 55.770-000 - FONL,:81.3734-II09 - CNPJ: 10.296.887/000l'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 Constituig6o Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do
\rt.. 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. HELDER MATHEUS PERETRA DoS sANToS,
portador da ldentidade n.o 10,740.085 SDS-PE e CPF n.o 146.40'1.994-06, brasileiro,
solteiro, residente e domiciliado na Rua Teixeira de Freitas, 33, centro, nesta Cidade,
doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e
ckiusulas 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 atribuigoes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.
CLAUSUL

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

R$

1.100'00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar
de Servigos, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanit6rias.

cLAusuLA 3" -

o referido contrato ter6 o prazo de 03 (tres)

renovado, respeitado

o ptazo do artigo

30

meses, pode.

da Lei no 742l2oog de 15 de

2009, conforme Portaria no 108t2021, datada em 04 de janeiro do corrente

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. no 97
(-'El']: 55.770-000 - lrOl,lt;:

-

Centro

-

Vertentes - pE

lJl..l?:t.l-il09 - CNpJ. t0.296.887r'000t-60
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PREFE:TURA MUNIC:PAL DAS VERTENTES
Estado de PernambucO

CLAUSULA

40 ‐ C) contratado temporariamente, na forrna

Constitui9ao

Federal e pela cOnstitui980 Estadual, naO far6

determinada pela

jus a

indeniza96o

trabalhista

CLAUSULA 50

‐○

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

￨―

Cessar a necessidade do atendirnento de excepc10nal interesse pttblicO, na forrna

do Artig0 97,∨ ‖da Constitui98o Estadual

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

‖￨― O TCE negar o registro de sua cOntrata9ao.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o
Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer drjvida,
oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.
Vertentes, 04 de janeiro de

CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

Rua Dr.Enlidio Cavalcantin n° 97‑Centl・ 0‑Vertentes―
Cじ P:55770‐ 00()‑1()ヽ
「

:813734‑11()9‑CNPJ:1029688710001‐ 60

PE

舅

﹁●２↓ユ﹁

AN諭
PREFEITURA MUNiCIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco
⊆ΩntratO 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 Constituigdo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do

Art.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. 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 MagalhSes, 448 A, centro, neste Municipio, doravante
denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condigOes e cl6usulas
abaixo:

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

encaminhar6

a

Chefia imediatamente superior,

a

a

quem prestard seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.
⌒

CLAUSUL

A

2a

- A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de

R$

1.100,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar

de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanitdrias.

CLAUSULA 3a̲O referido contrato tera o prazO de 03(tres)

podendo ser

renovado, respeitado o prazo do art19o 30 da Lei n° 742/2009

outubro de

2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de janeiro d

no.

Rua Dr.Enlidio(lavalcanti,n° 97‑Centro― Veicntcs―
CEP:55770‐ 00()‑1()Nl]:81 3731‑1109‑(｀ Nl)￨: 1()29688710()01‑60

PE

Lo- coxtRATo
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PREFEl丁 URA MUNiC!PAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

- O contratado temporariamente, na forma determinada pela
ConstituigSo Federal e pela Constituig6o Estadual, n6o farA jus a indenizagio
CLAUSULA 40
trabalhista.

CLAUSULA 5°

…○

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

⌒

I

-

ll

-

O contratado ndo cumprir com as suas tarefas.

lll

-

O TCE negar o registro de sua contratagSo.

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

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, 04 de janeiro de 2021.

」m
CONTRATADO
TESTEMUNHASI

Rua Dr. Ernidio Cavalcanti. no 97

-

Centro

-

Vertentes

CEP: ,55.770-000 - FONE:81.3734-II09 - (.NI,.t: I0.296.887/000t-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 Pfblico, 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 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. JOANNE FERREIRA PINTO, portador da ldentidade

n.o 9.678.599 SDS/PE
domiciliado

e CPF n.o 120.513.514-65,

brasileiro, solteiro, residente

e

na Rua Manoel Justiniano de Santana, SN, centro, neste Municipio,

doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condiqOes e
cl6usulas abaixo.

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragio, que
encaminha16

a

Chefia imediatamente superior,

a

a

quem prestard seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSUL
1

A

2a

- A Contratante pagard mensalmente ao contratado a quantia de

R$

.100,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar

de Servigos, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanitdrrias.

CLAUSULA 3a̲O referido contrato ter6 o prazo de 03(tres)meseS,pod

o prazo do artigo

renovado, respeitado

3o

da Lei no 74212009 de

15

2009, conforme Portarra no 10812021, datada em 04 de janeiro do corre
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PREFEITURA MUN:CIPAL DAS VERTENTES
Estado de pernambuco

CLAUSULA 40

‐ ○

Constitui9ao Federal

na forma determinada pela
e pela Constituigio Estadual, n6o farA jus a indenizag6o
contratado temporariamente,

trabalhista.

CLAUSULA 5°

‐ 〇 ￨ presente

contrato podera ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

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

ll

-

lll

-

O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

O TCE negar o registro de sua contratagSo.

E, por estarem as partes justas

e

Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para

acordadas, elegem,
d

irim

ir qualqugfruvida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.
Vertentes, 04 de janeiro de 2021.

;rro ftnd a,

CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

Rua Dr.Emidio Cavalcanti,n°

97‑Centro―

la,o

Vertcntes―

CEP:55770‐ 000‐ FONE:813734‐ 1109‐ CNPI: 10296887/0001‐ 60

PE

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco
Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para
atendimento d necessidade temporaria de Excepcional lnteresse p0blico, na forma do
Art. 37, lv da constituigSo 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 tado, a Sra. JESSTCA pATRiCtA CAVALCANTI CARVALHO,
portadora da ldentidade n.o 8.542.303 SDS-PE e

clc

n.o 09s.762.484-00, brasileira,

casada, residente e domiciliada a Rua 56o Jose, 160 A, centro, Vertentes, doravante
denominados contratante e contratado, respectivamente, nas condig6es e cldusulas
abaixo:

cLAusuLA

1a

encaminha16

o contratado ser6 registrado

-

d

pela secretaria de Administragao, que 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$
2.300,00 (dois mil e trezentos reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais,
como Enfermeira, pela secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no combate
ao COVID-19.

CLAUSULA 3" - O referido contrato ter6 o prazo de 03 (tr6s) meses, podendo ser
renovado, respeitado o prazo do artigo 3o da Lei no 74212009 de 15 de outubro de
2009, conforme Portaria no 10812021 , datada em 04 de janeiro do

'k,-^'Q.*rioo a' tu^L*lln
Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97

-

Centro

-

Vertentes - PE

CEP: 55.770-000 - FONE: 8l .3734- I 109 - CNPJ: 10.296.887/000 t -60

D綸

PREFE:TURA MUN:CIPAL DAS VERTENTES

:
A-!in.lurr

Estado de Pernambuco
‐O

CLAUSULA 4。
Constitui9う o

Federal

na forma determinada pela
e pela ConstituigSo Estadual, nao far6 jus d indenizagdo
contratado temporariamente,

trabalhista

CLAUSULA 50

‐ O presente contrato poder6

ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quandol

|

-

ll

- O contratado nao cumprir

lll

- O TCE negar o registro de sua contratagio.

cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse priblico, na forma
do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.
com as suas tarefas.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde jd, o
F6rum da comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer dfvida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.
Vertentes, 04 de janeiro de 2021.

Q.**ao e
*^^CONTRATADO

eaq'crPlta

TESTEMUNHAS:

Rua Dr EmidiO Cavalcanti,n°

97‑Centro― Vcrtentes‐ 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 temporaria de Excepcional lnteresse ptblico, na forma do
Art. 37, lv da constituigao Federal, do Artigo g7, inciso Vll da constituig6o Estadual, do
4t1 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 rado, o sr. JoAo cARLos SIQUEIRA DE ALMEIDA, portador
da ldentidade n.o 9.062.036 sDS/pE e cpF n.o 107.580.714-oo, brasileiro, sotteiro,
residente e domiciriado na Rua osvardo Figueroa Leite, 1g, centro,
neste Municipio,
doravante denominados contratante e contratado, respectivamente,
nas condigoes e
cl6usulas abaixo:

CLAUSULA

1a

encaminhari

-

d

o contratado sera registrado pera secretaria de Administragao, que
a
chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servrgos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao
seu desempenho.

CLAUSULA 2a - A Contratante pagar6 mensarmente
ao contratado a quantia de R$
1 100,00 (mil e cem reais), que trabarhard 40 (quarenta)
horas semanais, como Auxiriar
de servigos, pela secretaria de Sa0de, desta Ediridade, para
auxiriar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3a - O referrdo contrato tera o pnzo
de 03 (tr6s) meses, podendo ser
renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da
Lei no 74212009 de 15 de outubro de
portaria
2009, conforme
no 10812021 , datada em 04 de janeiro do corrente
a

CONTRA?T)

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40

-

O

ConstituigSo Federal

na forma determinada pela
e pela ConstituigSo Estadual, n6o farl jus a indenizagdo
contratado temporariamente,

trabalhista.

CLAUSULA 50

.

O

presente contrato poderd ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

| - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p[blico, na forma
do Artigo 97, Vll da Constituigio Estadual.
ll

-

lll

- O TCE negar o registro de sua contratag6o.

O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegemr,{esde j6, o
Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualqueyduvida,
oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.
Vertentes, 04 de janeiro de 2021.

"J/,^;/
,rt
TESTEMUNHASI

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97

Centro _ Vertentes _
CEP: 55.770-000 - I.ONE: 8t.3734-l 109 - CNp.t: t0.296.887/0001-60
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PREFEl丁 URA MUNiC!PAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

CO旦 1二 塁lo EspeCial de Direito AdministratiVO

ゝ

Contrato de pessoal por tempo determinado, para
atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse Publico, na forma do
Art. 37, lV da Constituig6o Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do
4rt. 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 ALMIR DA SILVA, portador da ldentidade n.o
5.750.671 SDS/PE

e CPF n.o 06'1.320.924-98,

brasileiro, solteiro, residente

e

domiciliado na Vila Manoel de Souza Leal, SN, centro, neste Municipio, doravante
denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e cl6usulas
abaixo:

CLAUSULA 1a -

encaminhard

e

o Contratado ser6 registrado

pela Secretaria de Administrag6o, que

Chefia imediatamente superior,

a

a

quem prestard seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.
CLAUSUL

A

2a

- A Contratante

pagardr mensalmente ao contratado

a quantia de

Rg

100,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas
semanais, como Auxiliar
de Servigos, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para auxiliar
no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanit6rias.
1'

cLAusuLA

-

o

referido contrato ter6 o ptazo de 03 (tres) meses,
renovado, respeitado o ptazo do artigo 30 da Lei no 742t2oog
de 15
2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de janeiro
do corrent
3a

Rua Dr.Elllidio Cavalcanti、

n°

97‑CcntrO̲vertentes̲PE

CEP:55770‐ 00o‐ ド()NE:813734‐ l109‑CNPJ: 10296887/00ol‑60

CO‖ Tttf o
̲鮨 上 m

PREFE!丁 URA MUNICiPAL DAS VERTENTES

Estado de pernambuco

CLAUSULA 40

‐ ○

Constituicao Federal

na forma determinada pela
Estadual, ndo far6 jus a indenizagio

contratado temporariamente,

e

pela Constituig6o

trabalhista

CLAUSULA 50

‐O

presente contrato poder5 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

-

lll

-

nio cumprir com as suas tarefas.

O contratado

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 duvida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.
⌒

Vertentes, 04 de janeiro de 2021

d^r. g)ua.
CONttRATADO
TESttEMUNHAS:

Rua Dr.Enlidio Cavalcanti、

n°

97‑Ccntro―

Vertcntcs―

CEP:55770‑00()‐ 1'()NE:813734‑1109‐ CNP」 : 10296887/0001‐ 60

PE

常
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YrTENTES

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 Constituigdo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituigio Estadual, do
Art..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 RoBERTo DE LIMA FERRETRA JUNIOR,
portador da ldentidade n.o 6.855.702 SDS/PE e CPF n.o 090.122.004-31, brasileiro,
solteiro, residente e domiciliado na Rua Jos6 Correia de Ara0jo, 33, neste Municipio,
doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e
cl6usulas abaixo:

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

encaminhar6

a

Chefia imediatamente superior,

a

a quem prestar6 seus servigos,

mediante as atribuigOes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSUL

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

R$

1.100,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar

de Servigos, pela Secretaria de Saurde, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanitdrias.

CLAUSULA 3a

- O referldo contrato terS o

renovado, respeitado

o pruzo do artigo

30

pruzo de 03 (tres) meses, podend

da

Lei

n°

742/2009 de 15 de

2009, conforme Portaria no 1081202'1, datada em 01 de janeiro do corrente

か, フ
後移″
Rua Dr. Enfidio Caval'canti. no
CEP: 55770‐ 000‐ ド()NE:81 3734‐

・
―

972 Centro

〆

-

Vertentes - PE

l109‐ CNPJ: l()296887/0001‐ 60

ser

ro de

ξふ卜畿
PREFE!TURA MUN!CIPAL DAS VERTENTES
Estado de pernambuco
CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma determinada pela
Constituig6o Federal e pela Constituig6o Estadual, n6o farA jus a indenizaqdo
trabalhista.

CLAUSULA 50

‐○

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quandoi

| - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse publico, na forma
do Artigo 97, Vll da Constituigdo 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 j6, o
Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer
drivida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.
Vertentes, 04 de janeiro de 2021

TRATADO
TESTEMUNHAS:

Rua E)r.Elllidio Cavalcanti,n° 97‑Centro― vencntes̲PE
CEP:55770‑000‐ oNE:813734‐ l109‑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 tempor5ria de Excepcional lnteresse prjblico, na forma do
Art. 37, lv da constituigao Federal, do Artigo 97, inciso Vll da constituigio 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 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 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de R$
1

.

100,00 (mil e cem 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.

CLAUSULA 3a̲O refendo cOntrato terう o prazo de 03(trOs)meseS,podendo ser
renovado, respeitado

o prazo do artigo

3o

da

Lei n0742/2009 de 15

2009, conforme Portaria no 10812021 , datada em 04 de janeiro do

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, n" 97

-

Centro

-

Vertentes - P

CEP: 55.770-000 - FONE:81.3734-l109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60

outubro de
ano.

い 軸︼

ぎ ヽ
PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de pernambuco

CLAUSULA 4O . O contratado temporariamente, na forma determinada pela
Constituigio Federal e pela ConstituigSo Estadual, nEo fa16 jus a indenizagao
trabalhista.

- O presente

CLAUSULA 5(,

contrato podera ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

l-

Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse priblico, 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 d0vida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes,04 de janeiro de2021.

TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97

-

Centro

-

Vertentes - PE

CEP: 55.770-000 - FONE:81.3734-1109 - CNPJ: 10.296.887/000 t-60

ギ岬 恥
中

PREFEITURA MUNICiPAL DAS VERttENTES
Estado de Pernambuco
Contrato Especial de Direito Administrativo

Contrato de pessoal por tempo determinado, para
atendimento d necessidade tempordria de Excepcional lnteresse Publico, na forma do
Art. 37, lV da Constituigdo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituigio Estadual, do
Art..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. 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

Chi do Junco, s/n, zona rural, neste Municipio,

doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e
clSusulas abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado serdr registrado pela Secretaria de Administrag6o, que a
encaminhardr 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$

.100,00 (mil e cem reais), que trabalhardr 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar
de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
1

COVID-1 9, nas barreiras sanitdrias.

s, podendo ser

CLAusuLA 3a̲O referido contrato tera o prazO de 03(trOs)
renovado, respeitado

o prazo do artigo

2009,conforme Portaria n°

30

outubro de

da Lei no 74212

ano

108/2021,datada en1 04 de ianeirO d

Rua E)r.Elllidio Cavalcanti,n°

97‑Centro―

Vertcntcs―

CEl):55770‑000‐ 1'()N li:8i 3734‑l109‐ (lN PJ: 10296887'0001‑6('

PE

,CtutoD
conrntro 9

'.t=

●
●

‐

1D

言

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

ct-Ausula 40 - o
ConstituigSo Federal

na forma determinada pela
e pela ConstituigSo Estadual, n5o farb jus e indenizaqio
contratado temporariamente,

trabalhista.

CLAUSULA 50

- O presente contrato

poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

| - Cessar a necessidade do atendimento de excepclonal interesse p[rblico, na forma
do Artigo 97, Vll da Constituigdo Estadual.

ll

-

lll

- O TCE negar o registro de sua contratag6o.

O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

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

o

Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer duvidq oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 04 de janeiro de 2021.

CONttRATADO
TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97

-

Centro

-

Vertentes - PE

CEP: 55.770-000 - IrONll: 81.3734-1109 - CNI'].l: 10.296.887/0001-60

1

cbN"Raro

PREFE!丁 URA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de PernambucO

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
Arl' 72' inciso Vll da L' o' M. e da Lei
742l2oog
deste Municipio, que fazem, entre

si,
de um lado a Prefeitura Municipal das
vertentes, neste ato representada pero
sr.
Prefeito' Romero Leal Ferreira, brasileiro,
casado, residente e domiciliado neste
Municipio e, do outro rado, a
sra. KARLA KENNEDY CABRAL DE
ALMETDA,
portadora da ldentidade n'o
5.458.248 ssp-pE e cpF n.o g44.408.404-34,
brasireira,
casada' residente e domiciliada
na Rua Amaro Joaquim de santana,

138A, centro,
neste Municipio' doravante denominados
contratante e contratado, respectivamente,
nas condigOes e cl6usulas
abaixo:

CLAusuLA la̲。

cOntratado sera registrado pela secretatta de Adminlstra9aO,que a
encarninhara a chefia irnediatamente super!Or, a quern prestara seus servi90s,
mediante as atribui90es das tarefas pertinentes ao seu desempenhO.

CLAusuLA 2a̲A COntratante pagara mensalmente ao contratadO a quantia de R$
1 loo,oO(rnil e cern reais),que trabalharぅ

40(quarenta)hOras semanais,cOmo Aux‖

de Servi90s, pela secretaria de Sattde, desta Ed‖

CO∨ ID‑19,nas barreiras sankぅ

iar

idade, para aux‖ iar nO cOmbate ao
百as.

CLAuSuLA 3a̲。

742/2009
lo8/2021,datada ern 04 de janeiro dO

り

ハ ー

Rua Dr.
CEP: 5:男

/″

れ

後

::も常
出品
T:;∫ 11肝 mttL:鑑
λ
;PE

ｅ
ｄ

2009,cOnfOrrne POrtaria n°

ｒ
ｅ
ｓ

refettdO cOntrato tera O prazo de 03(tres)
renOvado, respeitad0 0 prazO dO artig0 30 da Lei n。

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40

- O contratado temporariamente, na forma determinada pela

ConstituiqSo Federal

e

pela ConstituigSo Estadual, n6o far6 jus

e

indenizagSo

trabalhista.

- O presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

CLAUSULA 50

contratante quando:

I

-

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 contratagdo.

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

Vertentes, 04 de janeiro de 2021.

″少 のみ〃 ″ノ 毎 グ́ ｀
TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97

* Centro -

Verlentes - pE

CEP: 55.770-000 - trONtr:81.1714-1109 - CNP.I: 10.296.887/000t-60

PREFEl丁 URA MUNiCIPAL DAS VERTENTES

Estado de pernambuco

Contrato Especial de Direito Adrninistrativo

ー

Contrato de pessoal por tempo determinado, para
atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse Pfblico, na forma do
Art. 37, lV da Constituigio Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do
Art, 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 Sra. LAUDIANE FERREIRA DA SILVA, portador da
ldentidade no 10658.325 SDS/PE e CPF no 107.229.364-19, brasileiro, solteiro,
residente e domiciliado na Rua Nova Vertentes, SN, centro, neste Municlpio, doravante

denominados Contratante

e Contratado, respectivamente, nas condig6es e cl6usulas

abaixo.

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragio, que
encaminha16

a

Chefia imediatamente superior,

a

quem presta16 seus

a

servigos,

mediante as atribuigOes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSUL
1

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

R$

.100,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar

de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanit6rias.

- O referido contrato ter6 o ptazo de 03 (tr6s)
o prazo do artigo

3o

da Lei no 74212009 de

b

2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de janeiro do COr

ι 場 ぁ 蒻 場

あ ルタ

Rua Dr.Enlidio Cavalcanti,n° 97‑Ccntro一 Vcrtentes¨
CEP1 55 770‐ 000‑I「 0〕 ヾL:8i 3734‑1109‐

CNPJ: 10296887/0001‐ 60

PE

︒
ｒ

renovado, respeitado

ｅ
訂ｄ

ｏ

CLAUSULA 3a

rgLヽ
PREFE!TURA MUNIC:PAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco
CLAUSULA 4°

‐ ○

Constltui9ao Federal

na forma determinada pela
e pela ConstituigSo Estadual, n5o farA jus a indenizagSo
contratado temporariamente,

trabalhista.

CLAUSULA 50

‐○

presente contrato pode16 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

⌒

I

Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse publico, na forma

-

do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.

ll

*

lll

-

O contratado

nio cumprir com as suas tarefas.

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
do descumprimento do presente pacto laboral.

∨ertentes,04 delaneirO de 2021

厖修
CONTRAttADO
TESTEMUNHAS:

Rua Dr.Enlidio Cavalcanti、

n°

97‑Ccntro― Vcrtcntcs― PE

CEP:55770‑000‐ ()N ll:81 3734‑1109‑CNl)￨: 10296887/()()Ol‐ 60
1ゴ

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 Constituig6o Estadual, do
A.n.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 Sra. LAURA SOARES DE JESUS, portador da ldentidade

n.o 10.799.267 SDS/PE

e CPF n.o 154.212.374-78, brasileiro, solteiro,

residente e

domiciliado na Rua Dr. Emidio Cavalcantes, 173, centro, neste Municipio, doravante
denominados contratante e contratado, respectivamente, nas condiE6es e cl6usulas
abarxo:

CLAUSULA 1" encaminha16

o contratado

d chefia

ser6 registrado pela secretaria de Administraqao, que a
imediatamente superior, a quem prestard seus servigos,

mediante as atribuiQoes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

cLAusuLA
1 .1

2a

- A contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de

R$

00,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiriar

de servigos, pela secretaria de sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3a̲。

refendo contrato terう

renovado, respeitado

o prazo do artigo

o prazO de 03(trOs)
30

da Lei no 74

2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de jane

I{ua Dr'. Ilntidio Cavalcafiti. n"

97

Centro

-

Vertentes - PE

CEP:55770‐ 000̲「 ()NE:813734‐ l109‐ CNP, lo 296 887/0001‐ 60

podendo ser
outubro de

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40

-

O

ConstituigSo Federal

contratado temporariamente,

e pela Constituiq6o

Estadual,

na forma determinada pela
nio farl jus a indenizagio

trabalhista.

CLAUSULA 5O

.

O

presente contrato pode16 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

I

-

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

do Artigo 97, Vll da Constituigio Estadual.

ll

-

lll

- O TCE negar o registro de sua contratagSo.

O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j5, o
Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir gualquer d0vida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 04 de janeiro de 2021.

TANTE

dL

ljr^il\

TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Ernidio Cavalcanti. no 97

-

Centro

-

Vertentes - PE

CEl'}: 55.770-000 - FONIr: 81.3734-l 109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60

﹄ れ
＞
¨

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 ConstituigSo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituigio Estadual, do
A1L. 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. LUCAS NATAL CAVALCANTE DA SILVA, portador

da ldentidade n.o 9.320.641 SDS-PE e CPF n.o 112.839.924-50, brasileiro, solteiro,
residente e domiciliado na Rua Professor Francisco Pereira Coelho, 80, centro, neste

Municipio, doravante denominados Contratante

e Contratado, respectivamente,

nas

condigOes e cldrusulas abaixo:

CLAUSULA 1u - O Contratado serdr registrado pela Secretaria de Administrag6o, que a
encaminhard 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$

1.100,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar
de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanitarias

- O referido contrato tera o prazo de
respeitado o prazo do artigo 3o da Lei no

podendo ser

CLAUSULA 3u
renovado,

2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04

2009 de 15 de outubro de
neiro do co

Rua Dr. Erriclio Cavalcanti. no 97 - Centro - Verter-rtes - PE
Cl:l': 55.r70-0()0 - lONl;: li l.-i7l'l-1109 - CNI'].l: I0 296 tt87i0(nl-60

te ano.

り
ヽ
ィ︐

．

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

白
バ∞ ヽ
・
Ю

ゞ 、
■
PREF匡 !TURA MUNIC!PAL DAS VERTENTES
Estado de pernambuco

CLAUSULA 4°

¨ ○

Constitui95o Federal

na forma determinada pela
e pela ConstituigSo Estadual, n6o farA jus a indenrzagdo
contratado temporariamente,

trabalhista

CLAUSULA 5°

‐ 〇 ￨presente

contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

￨― Cessar a necessidade do atendirlnento de excepcional interesse pttblico, na forrTla

do Artigo 97,∨ ‖da Constitui9ao Estadual

ll

lll

-

O contratado n5o cumprir com as suas tarefas.

O TCE negar o registro de sua contratagSo.

E, por estarem as Partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o
duvida, oriunda
Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para
do descumprimento do presente pacto laboral.
Vertentes, 04 de janeiro de 2021.

い

副

TESTEMUNHAS:

Rua Dr.Emidio Cavalcanti,n°

97‑Centro― Vcrtentes― PE

CEP:55770‐ 000‐ ドONE:8i3734‑1109‐ 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 Publico, na forma do
Art. 37, lV da Constituig6o Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do

Art.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. MARCOS MIRANDA DE MOURA OLIVEIRA, portador

da ldentidade n.o 9.559.277 SDS/PE e CPF n.o 145.367.834-40, brasileiro, solteiro,
residente e domiciliado na Rua Manoel Benicio de Azevedo, 364, centro, neste
Municipio, doravante denominados Contratante

e Contratado, respectivamente,

nas

condig6es e cl6usulas abaixo:

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

encaminhard

a

Chefia imediatamente superior,

a

quem prestar6 seus

a

servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSUL
1

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

R$

.100,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar

de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanitdrias.

CLAUSULA 3a… O referido contrato tera o prazO de 03(
renovado, respeitado o prazo do artigo 3o da Lei no 7421200

)｀

deX5 de

2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de janeiro

んム ふα
̲ldヵ 厖″
ね働ル
筋
Rua Dr. Emidio Cavalcanti. no 97

-

Centro

-

S,

マ汐

Vertentes - PE

CEP: 55.770-000 - f-ONE:8l.l714-II09 - ClNP.l: I0.296.8tt7/000I-60

ndo ser
bro de

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma determinada pela
Constituig6o Federal e pela ConstituigSo Estadual, n6o farA jus a indenizag6o
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 contrataEio.

E, por estarem as paftes 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 janeiro de 2021.

4r,rn (o^^d^ il ,t/r*
CO
丁ESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. no 97

-

Centro

-

Verlentes

CLIP: .i5.770-000 - FONI::81.37i.1-l t09 - ('NP.t: t0.296.1t87,,000t-60

_ pE,

ゞ∞NTMbU聡
PREF匡 lTURA MUNICiPAL DAS VERTENTES
Estado de pernambuco
COttirato EspeCia: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 Constituigio Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituigao Estadual, do

\rt. 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 Sra. MARIA CLAUDIA DOS SANTOS, portador da
ldentidade n.o 4109.698 SSP/PE e CPF n.o 799.525.004-59, brasileiro, solteiro,
residente e domiciliado na Rua Dr. Jos6 Bezerra, 112, neste Municlpio, doravante
denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e cl6usulas
abaixo:

CLAUSULA 1a -

encaminharS

a

o Contratado ser6 registrado

pela Secretaria de Administragio, que

Chefia imediatamente superior,

a

a

quem prestara seus serviEos,

mediante as atribuigOes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.
CLAUSUL

A

2a

- A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de

Rg

1'100,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas
semanais, como Auxiliar
de Servigos, pela Secretaria de Saride, desta Edilidade, para auxiliar
no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanitdrias.

CLAUSULA 3"

- O referido contrato terd o prazo de 03(

renovado, respeitado

o prazo do artigo

30

da Lei no 74

2009, conforme Portaria no 1OB|2O21, datada em 04 de

ua Dr.Enlidio Cavalcanti、

n°

97‑CcntrO̲vertentes̲PE

CEI):55770‐ OoO‐ F()NE:81 3734‐ l109‐ CNPJ: lo 296 887/0001‐
60

podendo ser
outubro de
ano

NC、

為

:DAttξ

PREFEITURA MUNIC!PAL DAS VERTENTES
Estado de pernambuco

- O contratado temporariamente, na forma determinada pela
ConstituigSo Federal e pela ConstituigSo Estadual, nio far1 jus a indenizagSo

CLAUSULA 40
trabalhista.

CLAUSULA 5o

- O presente contrato poderd ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:
⌒

| - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse publico, na forma
do Artigo 97, Vll da Constitutg6o 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 j6, o
Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.
⌒

Vertentes, 04 de janeiro de 2021.

CONT

Rua Dr.EmidiO Cavalcantiぅ

n°

97‑Ccntro―

CEP:55770‐ 000‐ FONE:813734‑1109‐

(〕

Vertcntes―

NPた 10296887/0001‐ 60

PE

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 p0bllco, na forma do Art. 37, IV da constituigao
Federal, do Artigo 97, inciso Vll da constituigio Estadual, do Art. 72, inciso vll 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 Municlpio e, do outro lado, o sra. MARIA APARECIDA Do

NASCIMENTO slLVA, portador
0B'1.623.084-66,

da ldentidade n.o 7.340.798 sDS-pE e cpF n.o
brasileiro, casada, residente e domiclliado no sitio Gravatazinho,

neste Municipio, doravante denominados contratante e contratado, respectivamente,
nas condig6es e cldusulas abaixo:

cLAusuLA

o contratado ser6 registrado pela secretaria de Administrag6o, que a
d chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

1a

encaminha16

-

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2a ̲A Contratante pagarう mensalmente ao cOntratado a
R$1.100,00 ( mil e cem reais ), com carga hor6ria semanal de 40 horas
em Enfermagem, pela Secretaria de Safde, desta Edilidade, pata a
ao COVID-19.

CLAUSULA 3a̲。

refendo contrato tera o prazo de o3(trOs)

renovado, respeitado

o prazo do artigo

30

da Lei no 7 42t2OOg de

2009, conforme Portaria no 10812021 , datada em 04 de janeiro do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97

-

Centro

-

Vertentes - pE

CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-lI09-CNPJ: I0.296.887/000 t-50

ntia de
T6cnico
bate

盗 轟
■

PREFE!丁 URA MUNiCIPAL DAS VERttENTES

Estado de PernambucO

CLAUSULA

40 ‐ O

cOntratadO temporariamente, na fOrma determinada pela

Constituig6o Federal e pela cOnstitui9う o Estadual, naO fard
trabalhista.

CLAUSULA 5°

‐ O presente contrato

jus d

indenizagdo

poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quandOl

l-

Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse p0blico, na forma
do Artigo 97, Vll da Consiltuigeo Estadual.
ll

- O conkatado ndo cumprir

lll

- O TCE negar o registro de sua contratagdo.

com as suas tarefas.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o
F6rum da Comarca do Municlpio das Vertentes, para dirimir qualquer dOvida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.
Vertentes, 04 de janeiro de 2021.
⌒

CONTRA

ン L/t
―

―

CONTRAT

Rua Dr Emidio Cavalcanti,n°

97‑Ccntro― Vcrtentes― PE

CEP:55770‐ 000‐ FONE181 3734‐ 1109‐ CNPJ: 102968877o001̲60

PREFEITURA MUNiCIPAL DAS VERTENTES

1:

i:DA・ 嘔

Estado de PernambucO

Contrato de pessoal por tempo deterrTlinadO, para
atendirnento a necessidade temporaria de Excepcional lnteresse Pttblico, na forrna do
Art.37,￨ヽ /da COnstitui980 Federal,dO Artig0 97,incisO v‖

da cOnstitu198o Estadual,dO
Art 72,incisO∨ ‖da L.O M.e da Lei 742/2009 deste MunicipiO,que fazem,entre si,
de urrl lado a Prefeitura Municipal das

∨ertentes, neste ato representada pelo sr

PrefeitO, Romero Leal Ferreira, bras‖ eirO, casado, residente e dOrnic‖
iado neste

MunicipiO e,do Outro lado,a Srta MARIA DA CONCE19Ao DOS sANTOS,portadora
da ldentldade n 0 7 537 134 SDS̲PE e CPF n0 076.517224‑00, bras‖

eira, solteira,

residente e dOnlic‖ iada a Rua ManOel L Bezerra, 194, centrO, neste MunicipiO,

doravante denonlinados cOntratante e ContratadO, respectivamente, nas condi90es e
clう usulas

abaixO:

CLAUSULA 1a -

encaminhar6

a

o contratado ser6 registrado

pela secretaria de Administragao, que

chefia imediatamente superior,

a

a quem prestar6 seus servigos,

mediante as atribuigOes das tarefas pertinentes
ao seu desempenho.
⌒

cLAusuL A 2u - A contratante pagar6 mensarmente
ao contratado a
'1

q

.100,00 (mil e cem reais), que trabarhar6
40 (quarenta) horas semanaisJ

de Servi90s, pela secretaria de Sattde, desta Ed‖

idade, para auxiレ

COVID-1 g, nas barreiras sanitdrias.

CLAUSULA 3a̲。

referidO cOntrato tera o prazO de o3(trOs)

renovado, respeitado o prazo do artigo
30 da Lei no 742r2oog de
2009, conforme portaria no 1o}r2o21,
datada em 04 de janeiro oo .orr)

眈

77イυン

Rua Dr. ElllfdiO cavalcantii n° 97‑CcntrO̲vcrtentes̲PE
CEP: 55770‐ Ooo̲ド ()Nlti

81 3734‐ 1lo9‐ cNP、 1: lo 296 887/Oool‐
60

de R$
o Auxiliar
ao

do ser
tubro de

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma determinada pela
Constituig6o Federal e pela ConstituigSo Estadual, n6o farl jus a indenizagSo
trabalhista.

CLAUSULA 50

- O presente contrato poderd 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

lll

-

O contratado

nio cumprir com as suas tarefas.

- 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.
Vertentes, 04 de janeiro de 2021.
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TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. no 97

-

Centro

-

Vertentes - PE

CEP: 55.770-000 - FONI:: ttI.3734-II09 - C--NPJ: I0.296.887/000I-60

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco
Contrato Especial de Direito Administratavo
Contrato de pessoal por tempo determinado, para
atendimento d necessidade temporeria de Excepcional lnteresse prlblico, na forma do
Art. 37, lv da constituig6o Federal, do A(igo 97, inciso Vll da constituigdo Estaduat, 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 sra. MARIA GABRIELLY ALVES DE LIMA, portador da

ldentidade n.o 10.479.604 sDS/pE e cpF n.o 0g6.369.374-1g, brasileiro, solteiro,
residente e domiciliado na TV Jos6 Mendes da costa, 093, centro, neste Municipio,
doravante denomlnados contratante e contratado, respectivamente, nas condigoes e
cldusulas abaixo:

cLAusuLA

1a

encaminha16

-

ir

o contratado
chefia

ser6 registrado pela secretaria de Administragao, que a
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$

00,00 (mil e cem reais), que trabalhar5 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar
de Servigos, pela Secretarla de Sa(de, desta Edilidade, para auxiliar no
1 .1

COVID-1 9, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3"

- O referido contrato ter6 o prazo de 03

(tr6s)

renovado, respeitado o prazo do artigo 3o da Lei no 7 42l2OOg de
2009, conforme Portaria no 1081202'1, datada em 04 de janeiro do

ct'iel
Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97

-

Centro

-

Vertentes - pE

CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-l 109 -CNpJ: t0.296.887/0001-60

PREFE:丁 URA MUNiCiPAL DAS VERttENTES

Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40
Constitui9う o

‐ 〇

Federal

na forma determinada pela
e pela ConstituigSo Estadual, n6o far5 jus d indenizagio
contratado temporariamente,

trabalhista

‐ O presente

CLAuSULA 5°

contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

|

-

Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse ptblico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituigdo Estadual.

ll

-

lll

-

O contratado nao cumprir com as suas tarefas.

O TCE negar o registro de sua contratagSo.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j5, o
Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer d0vida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 04 de janeiro de 2021
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TESTEMUNHAS:

Rua Dr Emidio Cavalcanti,n°

97‑Centro― Vertentes‐ PE

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

掌０
c0N't'RA-ro

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 Constituiq6o 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 Sra. MARIA EDUARDA DE ARAUJO LEMOS, portador

da ldentidade n.o 10.244.518 SDS-PE e CPF n.o 127.433.064-59, brasileiro, solteiro,
residente e domiciliado na Rua Sio Jos6, 23, centro, neste Municipio, doravante
denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e cl6usulas
abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado serd registrado pela Secretaria de AdministragSo, que a
encaminha16

d

Chefia imediatamente superior,

a

quem prestard seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2a̲A Contratante pagara mensalmente ao contratado a quanla de RS
1 .'1

00,00 (mil e cem reais), que trabalha16 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar

de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no combate
COVID-1 9, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3a̲。

refendo cOntrato tera o prazO de 03(trOs)meseS,

renovado, respeitado

o prazo do artigo

3o

da Lei no 74212009 de 15 de

2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de janeiro do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. no 97 - Centro Vertentes - PE
('LI': 55 l?0-(X)0 - l O\l r t3 l lll l, l l09 - a'\1,.1: I 0 lt)().llll7 (X)0 {n)
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PREFE!TURA MUNICiPAL DAS VERTENTES
Estado de PernambucO

CLAUSULA 40 ̲ o
Constitui98o Federal

contratado temporariamente,

e pela Constituig6o

na

forma

Estadual, n6o farA

determinada pela

jus a

indeniza96o

trabalhista.

CLAUSULA So

- O presente contrato

poderd ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

⌒

￨―

Cessar a necessidade do atendirnento de excepciOnal interesse pttblicO, na forrna

do Artigo 97,V‖ da Constitu19ao Estadual

‖―O contratadO naO cumprir corn as suas tarefas.

‖￨一 〇 TCE negar o registro de sua contrata9ao

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j6, o
Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer dOvida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.
Vertentes, 04 de janeiro de 2021.

Tftoruo. tfuqnda

編 め

TESTEMUNHAS:

Rua Dr.Emidio Cavalcantii n° 97‑Centro―

Venentcs̲PE

CEP:55770‑000‑「 ONE:813734‐ 1109‐ CNP.I: 10296887/0001‐ 60

F

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco
Contrato Especial de Direito Administrativo
Contrato de pessoal por tempo determinado, paru
atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse Publico, na forma do
Art. 37, lV da ConstituigSo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constitui96o Estadual, do

Art.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. MARCOS AURELIO JUSTINIANO DOS REIS NETO,
portador da ldentidade no 10.115.576 SDS/PE e CPF n.o 130.791.034-32, brasileiro,
solteiro, residente e domiciliado na Avenida Nossa Senhora do Livramento, 463, zona

rural, neste Municipio, doravante denominados Contratante e

Contratado,

respectivamente, nas condiq6es e cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de AdministragSo, que
encaminha16

a

Chefia imediatamente superior,

a

quem prestar5 seus

a

servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSUL

A

2u

- A Contratante pagard mensalmente ao contratado a quantia de

R$

1.100,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar

de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3a̲O referido contrato tera o prazO de 03(trOs)meseS,pod
renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei n0 742/2009 de 15 de
2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de janeiro do corre

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. no 97 - Centro - Vertentes - PE
C'HP: 55.770-000 - l-'ONI:: til.l734-ll09 - CNI,.l: 10.296.8870001-60

べ靴
哺晦

PREFE:TURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40

‐ ○

na forma determinada pela
Estadual, n5o farA jus a indenizagSo

contratado temporariamente,

e pela Constituig6o

Constitui9ao Federal
trabalhista

CLAUSULA 5°

…○

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quandoi

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

ll

-

lll

- O TCE negar o registro de sua contratagSo.

O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

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, 04 de janeiro de 2021.
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TESTEMUNHAS:

Rua Dr.Emidio Cavalcanti,n°

97‑Ccntro― Vencntcs¨ PE

CEP:55770‐ 000‑FONE:813734‑l109‐ CNPJ1 10 296 887/0001‐ 60

CON,IRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de pernambuco

Contrato de pessoal por tempo determinado, para
atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse p[blico, na forma do
Art. 37, lv da constituigio Federal, do Artigo 97, inciso Vll da constituigio Estadual, do
Att.72, inciso Vll da L. o. M. e da Lei742t20o9 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 BETANIA DA SILVA ARAUJO, portador da

ldentidade n.o 7.829.308 sDS-PE

e cpF n.o 089.2394s4-47, brasiteiro,

sotteiro,

residente e domiciliado no Sitio Serra Seca, sN, centro, neste Municipio, doravante
denominados contratante e contratado, respectivamente, nas condig6es e cl6usulas
abaixo:

CLAUSULA

- O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administragao, que a
encaminhar5 d Chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,
1a

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de Rg
1.'100,00 (mil e cem reais), que trabalhar5 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar

de Servigos, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no
COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3"

- O referido contrato tete o

ptazo de 03 (tr6s) meses,

renovado, respeitado o prazo do artigo 3o da Lei no 74212009 de 15 de
2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de janeiro do corrente a

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97

-

Centro

-

Vertentes - PE

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

DAmi盤

乱エ

PREFE:TURA MUNiCiPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

CLAuSULA 40
Constitui9う o

‐O

Federal

na forma determinada pela
Estadual, nio fa16 jus a indenizagao

contratado temporariamente,

e

pela Constituig6o

traba!hista

‐ O presente

CLAuSULA 5。

contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

l-

cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse pOblico, na forma
do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.
ll

lll

-

O conkatado n5o cumprir com as suas tarefas.

- 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 d(vida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes,04 de laneirO de 2021
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TESTEMUNHAS:

Rua Dr Emidio Cavalcanti,n°

97‑Centro― Vcrtentes― PE

CEP:55770‐ 000‐ FONE:813734‐ 1109‑CNPJ: 102968870001‐ 60

PREFEITURA MUNiC!PAL DAS VERTENTES
Estado de pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

―

̲ ̲̲/

Contrato de pessoal por tempo determinado, para
atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse Ptblico, 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, o Sra. MARCELA MENDON9A BARBOSA, portador da

ldentidade n.o 10.260.247 SDS/PE
residente

e CPF n.o 134056.214-61,

brasileiro, solteiro,

e domiciliado no Sitio Serra da Cachoeira, SN, centro, neste Municipio,

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

CLAUSULA

1u

encaminha16

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

d

Chefia imediatamente superior,

a

quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2a - A Contratante pagarS mensalmente ao contratado a quantia de R$
1.100,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar

de Servigos, pela Secretaria de Saride, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-1I, nas barreiras sanitarias
CLAUSULA 3a̲O refendo cOntrato tera o prazO de 03(trOs)meseS,podendo ser
renovado, respeitado

o ptazo do artigo

3o

da Lei

n°

742/2009 de 15 de

2009, conforme Portaria no 10812021 , datada em 04 de janeiro do corrente an

Rua Dr Emidio Cavalcanti、

n°

97‑Centro―

Veltcntcs―

Cじ 1'155770‐ 000‑1'ONE:81 3734‐ 1109‐ CNPJ: 1029688770001‑60

PE

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40

.

O

ConstituigSo Federal

na forma determinada pela
e pela ConstituigSo Estadual, n6o farl jus a indenizag6o
contratado temporariamente,

trabalhista.

CLAUSULA50-Otpresente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo
contratante quando:

Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse publico, na forma

-

|

do Artigo 97, Vll da Constituigio Estadual.

ll

lll

-

O contratado n6o cumprlr com as suas tarefas.

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 dymn qualquer duvida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.
Vertentes, 04 de janeiro de 2021.

TANTE
&nnuu

TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. n" 97

-

Centro

-

Vertentes - PE

Clrl']: 55.770-000 - FONE: ttl.l734-l 109 - CNPJ: 10 296 887i0001-60
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PREFEiTURA MUNiCIPAL DAS VERTENTES

Щ

Estado de PernambucO

ノ

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 g7, 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 Vertentes, neste ato representada pelo Sr.
Prefeito, Romero Leal Ferreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado
neste
Municipio e, do outro lado, o sra. MARIA DA coNcEleAo oa slLVA, portador
da
ldentidade n.o 9915.660 SDS/PE e CPF n.o 125.g42.714-s4,
brasileiro, solteiro,
residente e domiciliado no Sitio Junco, SN, centro, neste
Municipio, doravante
denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas
condig6es e cldusulas
abaixo:

cLAusuLA

1a

encaminhar6

-

o contratado ser6 registrado

a chefia imediatamente

pela secretaria de Administragio, que

superior,

a

a quem prestard seus servigos,

mediante as atribuigoes das tarefas pertinentes
ao seu desempenho.
CLAUSUL

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

R$

100'00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta)
horas semanais, como Auxiliar
de servigos, pela secretaria de sa0de, desta Edilidade, para
auxiliar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanitdrias.
1'

CLAUSULA 3a̲。

refettdo cOntrato tera o prazO de o3(trOs)meses,podendo

renovado, respeitado

o ptazo do artigo 3o da Lei no T42l2OOg de 15 de

2009, conforme porlaria no 1o}r2o21, datada
em 04 de janeiro do corrente

ydl
Rua Dr. E,ridio Cavalcanti,

n,9i * Centro _ Vertentes _ pE

CEI,: 5-5.770-000 - trONE:,l.-.1734-t 109 _ CNp.t: 10.296.887/0001-60
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PREFEITURA MUNTCIPAL DAS VERTENTES

Estado de pernambuco

CLAUSULA 40

.

O

ConstituigSo Federal

contratado temporariamente,

na forma determinada pera
e pela constituigio Estaduar, n6o far6 jus a indenizagio

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

lll

-

O TCE negar o registro de sua contratagio.

nio cumprir com as suas tarefas.

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde jd, o
Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer
d0vida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.
Vertentes, 04 de janeiro de 2021.

9'l

Jvtonda da-

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97

*

Centro

-

vq.

Ver-tentes - pE

CEP: 55.770-000 - FONE: 8l.J7i4-t t09 - CNpJ: t0.296.887/0001_60

い

春
一
C(ii\I"&{.fO

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco
Contrato Especial de Direito Administrativo
Contrato de pessoal por tempo determinado, para
atendimento d necessidade tempordrria de Excepcional lnteresse Pfblico, 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, o Sra. MARIA GEYSIANE DE ALMEIDA, portador da
ldentidade n.o 9.486.070 SDS/PE e CPF n.o 115.927.564-50, brasileiro, solteiro,
residente e domiciliado no Sitio Lagoa Rasa, 45, centro, neste Municlpio, doravante
denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e cldusulas
abaixo:

CLAUSULA

1a

encaminhard

- O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de AdministragSo, que

a

Chefia imediatamente superior,

a

quem presta16 seus

a

servrgos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSUL
1

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

R$

.100,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar

de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiltar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3a

- O referido contrato ter6 o

renovado, respeitado

o ptazo do artigo

3o

prazo de 03 (tres) m

da Lei no 74212009 de

2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de janeiro do

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. no 97

-

Centro

-

Vertentes - PE

('EP: 55 770-0()0 - F()NE:II.37.14-II09 - CNP.I: I0.296.887/000l-60
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PREFEITURA MUN:CIPAL DAS VERTttNTES
Estado de Pernambuco
CLAUSULA 4°

¨ ○

e pela Constituig6o

Constitui9aO Federal

na forma determinada pela
Estadual, n5o farl jus a indenizag6o

contratado temporariamente,

trabalhista

CLAUSULA 5°

―○

presente contrato poderil ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quandol

￨―

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

do Artigo 97,∨ ‖da Constitui9ao Estadual

‖一C)contratado nao cumprir corTl as suas tarefas

‖￨― O TCE negar o registro de sua contrata98o.

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, 04 de janeiro de 2021.

ゑ
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TESTEMUNHAS:

Rua Dr.Enlidio Cavalcanti,n° 97‑Ccntro― Vcrtentcs‐
CEP:55770‐ 000‐ FONE:813734‑1109‐ (3NPJ: 10296887/0001‐ 60

PE

E

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de pernambuco

Contrato de pessoal por tempo deterrTllnado〕

para

atendlrnento a necessidade temporaria de Excepcional lnteresse Pttblico,na forrna do
‖da COnstltui9ao Estadual,dO
Art 37,￨ヽ ′da COnstitu19ao Federal,dO Artigo 97,inciso∨

Art 72,inciso∨ ‖da L.O M e da Lei742/2009 deste lⅥ unicipio,que fazem,entre si,
de urn lado a Prefeitura Municipal das Vertentes, neste ato representada pelo Sr
iado neSte
Prefeito, Romero Leal Ferreiral bras‖ eiro, CaSado, residente e dOrYniC‖

Municipio e,do outro lado,a Srta MARIA GERALDA DA SILVA BARBOSA,portadora
da ldentidade n。 6.421.557 SDS― PE e CPF n.° 036.268.544‑42, brasileira, solteira,
residente e dOrYliCiliada no POVOado de Serra da CachOelra, s/n, ZOna rural, neste

Municipio, doravante denorTllnados Contratante e Contratado, respectivamente, nas
condi90es e clausulas abaixo:

- O contratado ser6 registrado pela secretaria de Administraga0, que a
encaminha16 a Chefia imediatamente superior, a quem prestar6 seus servigos,
mediante as atribuigOes das tarefas pertinentes ao seu desempenho'

CLAUSULA

CLAUSUL

1a

A 2^ - A Contratante pagarfi mensalmente ao contratado a quantia de

R$

Auxiliar
1.100,00 (mil e cem reais), que trabalhard 40 (quarenta) horas semanais, como
de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanit6rias'

- O referido contrato ter6 o ptazo de 03 (tres) meses, Podendo
respeitado o prazo do artigo 3o da Lei n0742/2009 de 15 de out

CLAUSULA 3u
renovado,

2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de janeiro do corrente a

Rua DT Emidio Cavalcanti,n°
CEP:55770‑000‐

97‑Centro―

l'()N[::81 3734‐ 1109‐

C｀

Vertcntcs―

TNP I: 10296887/0001‐ 60

PE
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PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40

.

O

Constitui96o Federal

na forma determinada pela
e pela ConstituigSo Estadual, nio farb jus a indenizagio
contratado temporariamente,

trabalhista.

CLAUSULA 50

.

O

presente contrato poderd 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

-

lll

- O TCE negar o registro de sua contratagSo.

O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

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

uer d0vida, oriunda

do descumprimento do presente pacto laboral.

Veilentes, 04 de janeiro de 2021.

leflc^.rr.a. W*tro!,^

o

^ Batl!" oJ> a-

TESTEMUNHASl

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. no 97 - Centro - Vertentes - PE
C'EP: 55.770-()00 - F()Nl-.: tlI i734-II09 - CNP.I: I0.296.t1tt7/000I-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 Constituigio Federal, do Artigo g7, inciso Vll da Constituig6o 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, 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 Municlpio,
doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas
condig6es e
cl6usulas abaixo:

GLAUSULA 1a encaminha16

a

o

Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Administrag6o, que
a
chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuigoes das tarefas perlinentes ao seu
desempenho.
CLAUSUL

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

R$

1'100,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas
semanais, como Auxiliar
de Servigos, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para
auxiliar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanit6rias.
referido cOntrato terう

renovado, respeitado

O prazo de o3(trOs)meses,pod

o prazo do arligo 30 da Lei no l42l2oog de 15 de

2009' conforme Portaria no 1o\r2o21, datada em 04 de janeiro
do corrente

Rtra Dr. Emiclio Cavalcanti. no 97

-

Centro _ Vertentes

_

cll;P: 55.770-000 - r"oNE: 8r.J7J4-il09 - cNI,.r: r0.296.887/000r-60

ｅ
町ｄ

CLAUSULA 3a̲。

PREFE:TURA MUNIC:PAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

- O contratado temporariamente, na forma determinada pela
Federal e pela Constituig6o Estadual, n6o farA jus a indenizagSo

CLAUSULA 40
Constituig6o
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

lll

-

O contratado n6o cumprtr com as suas tarefas.

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 dfvida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.

⌒

∨ertentes,04 delaneirO de 2021

Q切 虚

Rua Dr.Emidio Cavalcanti,n°

97‑Centro― Vcicntcs― PE

CEP:55770‐ 000‑ド ()NE:81 3734‐ 1109‐ CNl)J: 10296887/0001‐ 60

ビ

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 Constituigio Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituigio Estadual, do

Atl.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

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

ldentidade n." 9.737.319 SDS/PE
residente

e

CPF

n.

121

.414.144-74, brasileiro, solteiro,

e domiciliado na Rua Porfirio Maciel de Figueiroa, 10, neste Municipio,

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

cLAusuLA

18

encaminhardr

-

o contratado ser6 registrado

d chefia imediatamente

pela Secretaria de Administrag6o, que a

superior,

a

quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuigoes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

cLAusuLA
1 .1

2a

- A contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de

R$

00,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar

de servigos, pela secretaria de sa[de, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVI D-1 9, nas barreiras sanit6rias.

GLAUSULA 3a

- O referido contrato terd o prazo de 03

(tr€s) meses,

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 7 42t2OO9 de 15 de
2009, conforme Portaria no 1081202i, datada em 04 de janeiro do corrente

,^,rr/^- T h."lP
Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97

-

Centro

-

Vertentes - PE

CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-l 109 - CNPJ: 10.296.887/0001-60

PREFE:TURA MUN:C:PAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

- O contratado temporariamente, na forma determinada pela
Constituig6o Federal e pela ConstituigSo Estadual, n6o farl jus a indenizagSo

CLAUSULA 40
trabalhista.

CLAUSULA 50

- 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

-

lll

-

O contratado n5o cumprir com as suas tarefas.

O TCE negar o registro de sua contratagSo.

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

⌒

Vertentes, 04 de janeiro de 2021.

鏃

TESTEMUNHAS:

Rua Dr.Emfdio Cavalcanti,n°

97‑Ccntro― Vcrtentes― PE

CEP:55.770‐ 000‐ FONE:813734‐ 1109‐ CNPJ:10.296887/0001‐ 60

曹び
PREFEITUR,A 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 ConstituigSo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituigao 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 domrciliado neste
Municipio e, do outro lado, a Sra. MIRIAN CREUZA DA SILVA, portadora da
ldentidade n.o 4.827.073 ssP-PE e cpF n.o 038.471.824-90, brasileira, solteira,
residente e domiciliada no Povoado do Livramento, s/n, zona rural, neste Municipio,
doravante denominados contratante e contratado, respectivamente, nas condic0es e
cl6usulas abaixo:

cLAusuLA

1a

encaminha16

-

d

o contratado
chefia

ser6 registrado pela secretaria de Administragao, que a
imediatamente superior, a quem prestard seus servrgos,

mediante as atribuig6es das tarefas perttnentes ao seu desempenho.

cLAusuLA

2a

- A contratante pagard mensarmente ao contratado a quantia de

Rg

1.100,00 (mil e cem reais), que trabarhard 40 (quarenta) horas semanais,
como Auxiriar
de Servigos, pela secretaria de Saude, desta Edirrdade, para auxiriar no com
ao
COVID-19, nas barreiras sanit6rias.

- O referido contrato ter6 o prazo de 03 (tr6s) meses
respeitado o ptazo do artigo 30 da Lei no 7421200g de 15

CLAUSULA 3a
renovado,

2009, conforme Portaria no

1OB12O21 ,

datada em 04 de janeiro do corr

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. no 97

-

Centro

-

Ve(entes - pE

CEP: 55.770-000 - f ONFt: 8t.37J4-t 109 - CNpJ: 10.296.887/0001_60
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PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco
CLAUSULA 40

.

O

ConstituigSo Federal

na forma determinada pela
Estadual, n6o far?, jus a indenizaqSo

contratado temporariamente,

e pela Constituigdo

trabalhista.

CLAUSULA 5O

-

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 Constituigio Estadual.

ll

lll

-

O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

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.

Veftentes, 04 de janeiro de 2021.

み

S,^j-

TESTEMUNHAS:

Rua Dr. E,midio Cavalcanti, nu 97

-

Ceutro

-

Vertentes - PE

CEI': 55.770-000 - FONL:: 81.37-11-1109 - CNPJ: l0'296'887/0001-60
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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 necessrdade tempordria de Excepcional lnteresse P0blico, na forma do
Art. 37, lV da Constituiqdo 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, o Sr. NATALICIO SANTOS DA SILVA JUNIOR, portador

da ldentidade n.o 9.193.751 SDS/PE e CPF n.o 114.223954-30, brasileiro, solteiro,
residente e domiciliado no Sitio S5o JoSo do Ferraz, SN, centro, neste Municipio,
doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condiEOes e
cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado serd registrado pela Secretaria de Administragao, que
encaminha16

d

Chefia imediatamente superior,

a

a

quem presta16 seus servigoi,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2a̲A Contratante pagarう

mensalmente ao contratado a quania de R$

1.100,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanal

de Servigos, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para auxilidr no
COVID-1

I,

nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3a̲。

refendo contrato tera o prazO de 03(trOs)m

renovado, respeitado

o ptazo do artigo

30

da Lei no 7 42t2OOg de

1

2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de janeiro do corrente ano

Rua Dr Elllidio Cavalcallti,n°

97‑Ccntro―

Vcrtcntes―

(lJl':5577o― oO()̲1(,ヽ 11i卜 1 3731‑1109‑(lNI)' 10296887700()l‐ ●0

PE

Auxiliar
e ao

,

PREFEl丁 URA MUNiCiPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma determinada pela
Constituigio Federal e pela Constituigao Estadual, n6o farA jus a indenizagio
trabalhista.

CLAUSULA

5, - O

presente contrato poderd ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

⌒

Cessar a necessidade do atendirnento de excepcional interesse pttblico, na forrrna

￨―

do Artigo 97,∨ ‖da Constituicao Estadual

ll

lll

-

O contratado n5o cumprir com as suas tarefas.

O TCE negar o registro de sua contratagSo'

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, 04 de janeiro de 2021.

ANTE

滋猷あ ら
二´ 貌杉
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

Rua Dr.Enlidio Cavalcanti,n° 97‑Centro― Vertentes―
(｀

EP:55770‐ 000‑10N11:8i 3734‐ 1109‑CNPJ: 10296887/0001‐ 60

PE

PREFE:丁 URA MUNiC:PAL DAS VERTENttES

Estado de Pernambuco

Contrato Especial de Direito Administrativo

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 ConstituiqSo Estadual, do

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. OSEIAS DAMIAO FRANCISCO, portador da
Art. 72, inciso

ldentidade n.o '10.340.534 SDS/PE

e CPF no 058.246.694-65, brasileiro,

solteiro,

residente e domiciliado no Povoado do Livramento, S/N, zona tural, neste Municipio,
doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condiqOes e
cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1u - 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

2u

- A Contratante paga16 mensalmente ao contratado a quantia de

1.100,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais, como Auxi
de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no comba
COVID-1 9, nas barreiras sanitdrrias.

- O referido contrato ter6 o prazo de 03 (tr6s) meses,
respeitado o ptazo do artigo 3o da Lei n0742ノ 2009 de 15 de

CLAUSULA 3"
renovado,

2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de janeiro do corrente ano)

Rua E)r.Enlldio Cavalcantii n°

97‑Centro―

Vcrtentcs―

CEP:55770‐ 000‐ F()Nl::81 3734‐ l109‐ CNI)l: 10296887/0001‑60

PE

R$
r

ao

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

.

contratado temporariamente, na forma determinada pela
Constitui96o Federal e pela constituigSo Estadual, nao fara jus a indenizagao

CLAUSULA 40

O

trabalhista.

CLAUSULA 5O

.

O presente contrato poder6

ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse publico, na forma

-

I

do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.

ll

lll

-

O contratado

nio cumprir com as suas tarefas'

- O TCE negar o registro de sua contratagSo'

j6, o
E, por estarem as Partes justas e acordadas, elegem, desde
Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer dfrvida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.
Vertentes, 04 de janeiro de 2021

CONTRATADO
TESTEMUNHASi

Rua Dr. Emiclio Cavalcanti. no 97

-

Centro

-

Vertentes - PE

CEP:55.770-000-ltrONE:81.3711-1109-CNPJ:10'296887/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL 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 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. RAFAEL VITOR RODRIGUES DO NASCIMENTO,
portador da ldentidade n.o 7.513.513 SDS/PE e CPF n.o 082.929.324-88, brasileiro,
solteiro, residente e domiciliado na Rua Porfirio Maciel Figueiroa, 316, neste Municipio,

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

CLAUSULA 1a - O Contratado serd registrado pela Secretaria de Administragao, que
encaminha16

a

Chefia imediatamente superior,

a

quem prestar5 seus

a

servigos,

mediante as atribuigoes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.
CLAUSUL

A 2a - A Contratante paga16 mensalmente ao contratado a quantia de

R$

1.100,00 (mil e cem reais), que trabalhar5 40 (quarenta) horas semanais, como Auxili

de Farm5cia, pela secretaria de saude, desta Edilidade, para auxiliar no
COVID-19, na farm6cia Municipal.

CLAUSULA 3a…

。 referido contrato tera o prazO de o3(trOs)meseS,

renovado, respeitado

o prazo do artigo

30

da Lei no 742l2oog de '15 de

2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de janeiro do corrente ano.

一
仏

.2、

イ

dθ
Rlla E)r.Enlldio Clavalcanti、 n° 97‑Ccntro― Vcrtcntcs―
El'155770‑(,00‑1()NE:813734‐ 1109‐ CNPI: 10296887/0001‑60
C｀

PE

人
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PREFEITURA MUNiCIPAL DAS VERTENttES
Estado de Pernambuco
CLAUSULA 4o - O contratado temporariamente, na forma determinada pela
ConstituigSo Federal e pela ConstituigSo Estadual, n6o farA jus a indenizagSo
trabalhista.

CLAUSULA 50

- O presente

contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

￨―

Cessar a necessidade do atendirnento de excepcional interesse pttblico, na forrTla

do Artigo 97,V‖ da Constitui9ao Estadual

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

‖￨― ()TCE negar o registro de sua contrata9ao.

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, 04 de janeiro de 2021.

角 記臥

出ん
れdγ昭石

TESTEMUNHAS:

Rua Dr.Enlldio Cavalcantiぅ

n°

97‑Ccntro― Vcncntes― PE

CEP:55770‐ 000‑rONl→ :813734‐ 1109‐ CNPJ:!0296887/0001‐ 60

0

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 Constituigio Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituigio Estadual, do

Ad.72, inciso Vll da L. O. M. e da Lei 742l2OOg 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

e cPF n.o 820.885 604-59, brasileiro, solteiro, residente e
na Rua Pedro Ferreira de Araujo, 07, neste Municipio, doravante

4.311.684 SSp/pE
domiciliado

denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condigOes e cl6usulas
abaixo:

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

CLAUSUL

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

R$

1.100,00 (mil e cem reais), que trabalharA 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar
de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanit6rias.

CLAusuLA 3a̲O referido contrato tera o prazO de 03(trOs)meseS:
renovado, respeltado o prazo do artigo 30 da Lei n0 742/2009 de 15
2009, conforme Portaria no 1OB|2O21, datada em 04 de janeiro do corre

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. n" 97

-

Centro

- Verlentes - PE

CEI): 55.770-00() - lrONl:: 8I.1711-II09 - CNP.I: I0.296 ti87/000l-60

'de outubro

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

.

contratado temporariamente, na forma determinada pela
Constituig6o Federal e pela Constituig6o Estadual, nio farl jus a indenizagio

CLAUSULA 40

O

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

lll

-

O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

O TCE negar o registro de sua contratagSo'

E, por estarem as partes justas e acordadas, elegem, desde j5, o
Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir qualquer duvida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.
Vertentes, 04 de janeiro de 2021.

ANTE

ムヽ
Jぃ

TESTEMUN

Rua Dr. Emidio Car.'alcanti, no 97
CF:P: 55.77()-000 -

Centro - (lNI'.1:

l'ONl::lJl.l7:i;l-1109 -

Vertentes - PE

l0'296 tt87/0001-60

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 ConstituigSo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do
AtL.

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. ROZANGELA DE MOURA XAVIER MACIEL,
portadora da ldentidade n.o 6.641.136 SDS-PE e CPF n.o 049.897.484-76, brasileira,
casada, residente e domiciliada na Rua Manoel Rodrigues Santos, 118, centro, neste

Municipio, doravante denominados Contratante

e Contratado, respectivamente,

nas

condigOes e cldusulas abaixo.

CLAUSULA 1u - 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$

1.100,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar

de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanit6rias.

- O referido contrato tera o ptazo de 03 (tres) me
respeitado o prazo do artigo 30 da Lei n° 742/2009 de l

CLAUSULA 3a
renovado,

2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de janeiro do corre

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. tto 97 -. Centro - Vertentes - PE
Clll': 5-i 770-(,(X) - l:()NL: tll 173.1-ll09 - ('NI,.l: 10 29(r.titi7/000 l-60

PREFETTURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

.

contratado temporariamente, na forma determinada pela
Constitui96o Federal e pela ConstituigSo Estadual, n5o farA jus a indenizagSo

CLAUSULA 40

O

trabalhista.

CLAUSULA 50

.

O

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

I - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse publico, na forma
do Artigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.

-

ll

lll

O contratado n5o cumprir com as suas tarefas'

- O TCE negar o registro

de sua contratagio'

j6' o
E, por estarem as Partes justas e acordadas, elegem, desde
qualquer duvida, oriunda
Forum da Comarca do Municipio das Vertentes, para dirimir
do descumprimento do presente pacto laboral'
Vertentes, 04 de janeiro de 2021.

dr

r(arr-urt fnc.eni"

TESTEMUNHAS:

RuaDr'EmidioCavalcanti'no97-Centro-Vertentes.PE
CEP:55.770-000-FONtl:81'3734-1t09-CINPJ:10'296'887/0001-60

It
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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 Publico, na forma do
Art. 37, lV da Constituiq6o Federal, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do
Ati. 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, o Sra. TATIANA MIRELLY DE ARRUDA, portador da
ldentidade n o 7.644.987 SDS/PE e CPF n.o 073.410 794-36, brasileiro, solteiro,
residente e domiciliado no Sitio Cumaru, SN, centro, neste Municipio, doravante
denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e cldusulas
abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado serd 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

2u

- A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado a quantia de

R$

1.100,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar

de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanit6rias.

- O referido contrato terd o ptazo de 03 (tres) meses,
respeitado o prazo do artigo 30 da Lei no 74212009 de 15 de

CLAUSULA 3"
renovado,

2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de janeiro do corrente a

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. no 97

-

Centro

*

Verlentes - PE

CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3731-l 109 - CNPJ: 10.296.8tt7/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma determinada pela
Constituigio Federal e pela ConstituiqSo Estadual, nio 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 publico, na forma
do Aftigo 97, Vll da ConstituigSo Estadual.

ll

lll

-

O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

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, 04 de janeiro de 2021.

TANttE

Aww-/+

{ofr'.,r."-

Aoo
TESTEMUNHAS

Rua Dr. Ernidio Cavalcanti. no 97

-

Centro

-

Verlerrtes - PE

CEP: 55.770-000 - F'oNE: t'l1.3734-II09 - ('NPJ: 10.296.887/0001-60

7rS
PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco
Contrato Especial de Direito Administrativo
Contrato de pessoal por tempo determinado, paru
atendimento ir necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse P[blico, 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 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 TACIANA GONQALVES DE ARAUJO, portadora da
ldentidade n.o 4.312.088 SDS-PE e CPF n.o 820.827.824-68, brasileira, casada,
residente e domiciliada na Rua Professor Francisco Pereira Coelho, 152, centro, neste

Municipio, doravante denominados Contratante

e Contratado, respectivamente,

nas

condig6es e cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de AdministraqSo, que a
encaminha16

a

Chefia imediatamente superior,

a

quem prestar6 seus

servigos,

mediante as atribuigOes das tarefas pertinentes ao seu desempenho.
CLAUSUL A, 2u 1

A Contratante

paga16 mensalmente ao contratado a quantia de R$

.100,00 (mil e cem reais), que trabalhard 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar

de Servigos, pela Secretaria de Saude, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanitdrias.

- O referido contrato terd o ptazo de 03 (tres)
respeitado o pazo do artigo 30 da Lei no 74212009

CLAUSULA 3"

m

renovado,

de

2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de janeiro do

Rua Dr. Emidio ('avalcanti. n"

9l "

Clentro

-

Vertentes - PE

C'lrP: 55.77{)-000 - l: ON [: : 8 I .] 714- I I 09 - CNPJ: I 0.296.887/000

l
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CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma determinada pela
Constituigdo Federal e pela Constituigio Estadual, ndo farb jus a indenizagio
trabalhista.

CLAUSULA 5o

- O presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:
Cessar a necessidade do atendirnento de excepcional interesse pttblico, na forrna

￨―
⌒

do Artig0 97,∨ ‖da Constitui9う o Estadual

ll

lll

-

O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

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 janeiro de 2021.

人ル Ⅲ
TESTEMUNHAS:

Rua Dr.Elllidio Cavalcanti3 n°
CEP:55770‐

000‐

「

97‑Ccntro一 Vcrtentcs― PE

()NE:8i 3734‐ l109‐ CNPJ: 10296887/0001‐ 60

PREFE:TURA MUNiCIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco
Contrato Especia:de Direito Admittistr旦 亘y。

Contrato de pessoal por tempo determinado, para
atendimento d necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse Pfblico, na forma do
Art. 37, lV da ConstituigSo Federal, do Artigo g7, inciso Vll da Constituigao Estadual, do
Art. 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 sra. vlcToRtA KATARTNE DA stLVA oLtvElRA,
portador da ldentidade n.o 10.241.620 sDS/PE e cPF n.o 070.341.794-Og, brasileiro,
solteiro, residente e domiciliado na Rua Manoel Benicio de Azevedo, 98, centro, neste
Municipio, doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas
condig6es e cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1a encaminha16

o Contratado sera registrado

a Chefia imediatamente

pela Secretaria de Administrag6o, que

superior,

a

quem presta16 seus

a

servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

cLAUSUL A 2a - A Contratante pagar6 mensalmente ao contratado quantia
a
de R$
1 .100,00 (mil e cem reais), que trabalhar5
40 (quarenta) horas semanais,
Auxiliar

de Servigos, pela secretaria de saude, clesta Edilidade, para auxili
COVID-1 9, nas barreiras sanit6rias

3, - O referido contrato terii o prazo de 03(tres)
respeitado o ptazo do artigo 30 da Lei n° 742/2009

CLAUSULA
renovado,

de

2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de janeirO dO
corre

Rua Dr.EmidiO Cavalcanti、

n°

97‑CentrO―

vcrtcntcs‐

C:EP:55770‐ 0()0‑F()NE:81 3734‐ 1109‐ CNPJ: 10296887/0001‐
60

PE

le ao

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco
CLAUSULA 40

-

O

Constitui96o Federal

na forma determinada pela
Estadual, n6o farA jus a indenizagio

contratado temporariamente,

e pela Constituig6o

trabalhista.

CLAUSULA 50

- O presente

contrato poderA 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

-

lll

- O TCE negar o registro de sua contratagSo.

O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

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

Vertentes, 04 de janeiro de 2021.

ANTE
s,ilto.^ \fJ-.nx,,,rc^

\Gda,*&

TESttEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. no 97
CIEP: 55.770-000

-

Centro

-

Vertentes - PE

- FONE: tt1.3734-l 109 - CNP.I: 10.296.887/0001-60

軍

0

PREFE!TURA 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
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. VANESA KEL| PERE|RA DE ANDRADE, portadora

da ldentidade n.o 6.760.127 sDS-pE e cpF n.o 0s9.016 594-14, brasileira, casada,
residente e domiciliada na Rua Jos6 pereira Figueiroa, 30, centro, neste Municipio,
doravante denominados contratante e contratado, respectivamente, nas condigoes
e
clSusulas abatxo:

cLAusuLA

- O Contratado ser6 registrado pera secretaria de AdministraqS0, que
a
encaminha16 dr chefia imediatamente superior, a quem presta16
seus servrgos,
1a

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.
⌒

cLAusuLA

2a

- A Contratante pagar6 mensarmente ao contratado a quantia de

R$

1.100,00 (mil e cem reais), que trabarhard 40 (quarenta) horas
semanais, como Auxiriar

de servigos, pela secretaria de saude, desta Edilidade, para auxiliar
no combate ao
COVID-19, nas barreiras sanit6rias

CLAUSULA 3a

- O referido contrato terd o prazo

de 03(trOs)

renovado, respeitado o prazo do artigo 30 da Lei n° 742/2009
de 15
2009, conforme Portaria no 10812021, datada em 04 de laneirO dO
corren

Rua Dr EmfdiO Cavalcanti,n°
CIP:55770̲ooo̲「

(),ヽ

97‑Centro̲Vcrtentes― PE

1::81 3734‐ 1109‐

CNPJ: :o296 887700ol̲60

PREFEITURA MUNICiPAL DAS VERTENTES
Estado de pernambuco

- O contratado temporariamente, na forma determinada pela
Federal e pela ConstituiqSo Estadual, n6o farA jus a indenizagSo

CLAUSULA 40
Constituig6o
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

-

lll

- O TCE negar o registro de sua contratagio.

O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

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, 04 de janeiro de 2021.

TANTE

彎α

れ///話 蒻形

TESTEMUNHAS:

n° 97‑Centro― Vcrtcntcs―
1109‐ (3NPJ: 10296887/0001‐ 60
ONE:8i3734‐
「

Rua Dr.Emidio Cavalcanti、
CEl):55770‐ 000‐

PE

PREFEITURA MUN:C:PAL 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 Constituigio Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituig6o Estadual, do
Ar1.72, 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. VASCONCELOS CABRAL DA SILVA, portador da
ldentidade n.o 5.290.922 SSP/PE e CPF n.o 026.272.154-69, brasileiro, solteiro,
residente e domiciliado no Sitio Areias do Junco, S/N, zona rural, neste Municipio,
doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente, nas condigOes e
cl6usulas abaixo:

cLAusuLA

1a

encaminharS

-

ii

o contratado ser6 registrado pela secretaria de Administragio, que a
chefia imediatamente superior, a quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.
⌒

cLAusuLA

2a

- A contratante pagara mensalmente ao contratado a quantia de

R$

00,00 (mil e cem reais), que trabalhar6 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar
de servigos, pela secretaria de saude, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
1

.1

COVID-1

I,

nas barreiras sanitdrias.

CLAUSULA 3a̲O refendo contrato terう 。 prazO de 03(trOs)
renovado, respeitado o prazo do arti9o 30 da Lei n。 742/2009 de

2009,conforme Porta面 an° lo8/2021,datada em o4 deiane rO dO

Rua Dr Enlldio(｀ a、 ,alcanti.n° 97‑Ccntl o― Vcrtcntes―
(■ jl':55770‑000‐

1()N「 :81 3734‐ ￨109‐

(,ヽ PJi

10 296 88,70001̲60

PE

5 de

﹁
晩
2 1

ヲ

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco

- O contratado temporariamente, na forma determinada pela
ConstituigSo Federal e pela Constituig6o Estadual, nio farA jus a indenizagSo

CLAUSULA 40
trabalhista.

CLAUSULA 50

- 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 Constituigio Estadual.

ll

lll

-

O contratado n5o cumprir com as suas tarefas.

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.

Vertentes, 04 de janeiro de 2021.

TANTE

d*U'"h{,o
CONT
TESTEMUNHAS:

Rua Dr. Emidio Cavalcanti. no 97 - Centro - Vertentes - PE
CEI'}: 55.770-000 - FONI:.: ttl..l7l1-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 Constituig6o
Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituig6o Estadual, do Atl. 72, inciso Vll 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. WAGNER ARAUJO DE LIMA
,
portador da ldentidade n.o 8.612.882 SDS-PE e cpF n.o 0g6.4g0.754-g4,
brasileiro,
solteiro, residente e domiciliado na Rua Auto do Fogo no municipio de
Vertentes,
doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente,
nas condig6es e
cl6usulas abaixo:

CLAUSULA 1a -

encaminhar6

a

o Contratado serd registrado

pela Secretaria de Administragio, que a

Chefia imediatamente superior,

a quem prestard seus servigos,

mediante as atribuigOes das tarefas pertinentes ao seu
desempenho.

CLAUSULA 2a ̲A Contratante pagara mensalmente ao cOntratado a
R$1.100,00 (mil e cem reais ), com carga hor6ria semanal
de40 hor
em Enfermagem, pera secretaria de sa0de, desta Ediridade, para
a

aO COVID‑19.

CLAUSULA 3a̲。

refeHdo cOntratO tera o prazo de 03(tres)

renovado, respeitado

o ptazo do artigo 30 da Lei no 742t2oog de 15

2009' conforme Portaria no 108t2021, datada em 04 de janeiro
do corrente ano.

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97
-Centro _ Vertentes - pE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734_l 109 - CNpJ: I0.296.887/0001_60

de

J6cnico

ャ
一´
ト
︲︲

CLAUsuLA

4o-o

VERTENIE5 NAo PoDE
PARAR

contratado temporariamente,
na fOrma
Federal e pela Constituigio
Estadual, naO fara

Constitui950
trabalhista

CLAUSULA 5O

-

O presente contrato poderd
ser rescindido unilateralmente
pelo
contratante quando:

l-Cessaranecessidade
do Artigo e7, Vil da

*

excepcionar interesse p0brico,
na forma

""r.,,,r1;:'"J:;;r

ll

-

lll

- O fCE negar o registro de sua contratageo.

O contratado n6o cumprir
com as suas tarefas.

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 drlvida, oriunda

Vertentes, 04 de janeiro de
2021.
⌒

TANTE

TESTEMuNHAS:

RuЪ D■

』
?訛解:;∫ 11卜 譜 ヽ易:絣l;PE
男
出品

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, do Artigo 97, inciso Vll da ConstituigSo Estadual, do Art.12, inciso Vll
da L.

O.

M. e da Lei74212009 e Decreto Municipal No 14 de 25 de margo de 2020,
ambos 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 Municfpio e, do outro lado, o sr. wIARA CABRAL
DA SILVA ,
portador da ldentidade n.o 8.766.500 sDS-PE e cpF
n.o 0gg. 13g.264-5g, brasileiro,
solteiro, residente e domiciliado na Rua Evaristo Ferreira, 2s,
neste Municlpio,
doravante denominados Contratante e Contratado, respectivamente,
nas condig6es e
cl6usulas abaixo:

CLAUSULA la̲c)ContratadO sera registrado pela Secretaria de Administra9aO,que a
encarninhara a Chefia irnediatamente superior, a quern prestara seus servi90s,
mediante as atribui9oes das tarefas pertinentes ao seu desempenhO.

CLAUSUL

1.500,00

A

2A .

( mil e

Biom6dica

,

A Contratante pagard mensalmente ao contratado a quantia
de
quinhentos reais), com carga hordria semanal
de 40 horas,

pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade,
para auxiliar

covtD-19.
CLAUSULA 3a ̲c)referidO cOntrato tera o prazO de 03(tres)meseよ
renovado, respeitado

o prazo do artigo 30 da Lei no T42t2oog de 15 d)

2009,conforme Portatta n0 1 o8/2021,datada em o4 dejaneiro dO cOrrente anO.

Rua Dr. Emidio C{valcanti,no 97
-Centro _ Vertentes
CEP;

_
55.770-000 - FONE: 81.3734_t 109 - CNpJ: t0.296.887/0001_60

pE

ヽ

VERTENTES NAO PODE PARAR

CLAUSULA 40

- O contratado temporariamente, na forma

ConstituigSo Federal

e

pela Constituigio

Estadual,

nio

farA

determinada pela

jus a

indenizagio

trabalhista.

CLAUSULA 50

‐0

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

| - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse priblico, na forma
do Artigo 97, Vll da Constituig5o Estadual.
ll

lll

-

nio cumprir com as suas tarefas.

O contratado

- 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, 04 de janeiro de 2021.
ヘ

TESTEMUNHAS:

Rua Dro Emidio Cavalcanti,n° 97‑Centro― Vcrtentes‐
CEP:55.770‐ 000‐ FONE:81.3734‐ 1109‐ CNPJ:10.296.887/0001‐ 60

PE

PREFEITURA 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 pfblico, na
forma do
Art. 37, lv da constituigdo Federat, do Artigo g7, inciso Vll da constituigio
Estaduat,
do

411.72' lnciso Vrr da L.

o.

M. e da Lei 74212009 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, ANToNro ALEXANDRE DE MEDETROS
GACALVANTT,
portador da ldentidade no 6.22s.236 ssp/pE
e crc n,o 037.s17.614_46, brasireiro,
solteiro, residente e domiciriada na Rua Agamenon magarhaes,
20, neste Municipio,
doravante denominados contratante e contratado, respectivamente,
nas condigoes e
cl6usulas abaixo:

cLAusuLA

1a

cLAusuLA

2a

- O Contratado ser6 registrado pera secretaria
de Administragao, que a
encaminha16 dr chefia imediatamente superior,
a quem presta16 seus servigos,
mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes
ao seu desempenho.

- A Contratante pagar6 mensarmente ao contratado quantia
a
de

R$

1 100,00 (mil e cem reais), que trabarha16 40 (quarenta)
horas semanais, como Auxiriar
de servigos, pela secretaria de Sa0de, desta Ediridade, para
auxiriar no combate ao
COVID-19, nas barreiras sanitdrias.

- O referido contrato ter6 o prazo de 03 (tr6s) meses, podendo
respeitado o prazo do artigo 30 da Lei n° 742/2009 de 15 de outubro

CLAUSULA 3a
renovado,

2009, conforme portaria no 10912021 datada
em 01 de fevereiro do corrente ano.
,

nulp-r !1iAfo
CEP:55.770-000

Cavalcanti, no 97 _ Centro _ Vertentes
- FONE:81.3734-l t09 - CNPJ: r 0.296.887/000

_

| _60

pE

ser

き
/S… 義
、
し
PREFETTT*

r*-HDAs

vERrENrEs

Estado ae peinam-Ouco
CLAUSULA
ConstituigEo

trabalhista.

contratado temporariamente,
na forma determinada pela
Federal e pela Constituig6o
Estadual, n6o far1 jus
a indenizag6o

:*::::iJ;"o
I

40-o

presente contrato poderd
ser rescindido uniraterarmente
pero

- cessar a necessidade do atendimento de

do Artigo 97, Vll da Constituigio
Estadual.

ll

- o contratado

lll

-

excepcionat interesse p,btico,
na forma

nao cumprir com as
suas tarefas.

O TCE negar o registro
de sua contratagio.

E, por estarem as partes justas
r
Forum da comarca
do Municipio das Verren,"r,
,r,"i
do descumprimento
do presente pacto laboral.

::r:;:::::;_!llT; il,

Vertentes,01 de fevereirO de 2021.

l)*4n,

&. .qlrU,no f*rr.fuJ,

es 21.(4-1,?.e.
CONTRATADO

.

Rua Dr. Emidio Cuygf_.Tli,
no 97
cEp:
55.770_000

_

FoNE:

_a"nffi

u.iii-iros- ;u;1,

rc.2e6.887/ooot_60

liJl;l

PREFEITURA

M

UNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco
Contrato Especial de Direito Administrativo
Contrato de pessoal por tempo determinado, para
atendimento a necessidade tempor6ria de Excepcional lnteresse p0blico, na forma do

lvda constitulgao Federal, doArtigo 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, JosE RONALDO DA SILVA FlLHo, portador
da ldentidade
Art. 37,

n.o 10.138.493 sDS/pE

e clc n.o 131.42s.674-29,

brasireiro, sorteiro, residente e
domiciliada no sitio Riacho Direito, 400, neste Municipio, doravante
denominados
contratante e contratado, respectivamente, nas condigoes e
crdusuras abaixo:

CLAUSULA

- O Contratado ser6 registrado pera Secretaria de AdminishagS0,
que a
encaminhar6 a chefia imediatamente superior, a quem presta16
seus servigos,
1a

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes
ao seu desempenho.

cLAusuLA

2a

- A Contratante pagar6 mensarmente ao contratado quantia
a
de

R$

1.100,00 (mil e cem reais), que trabarhar6 40 (quarenta)
horas semanais, como Auxiriar
de servigos, pera secretaria de Sa(de, desta Ediridade,
para auxiriar no combate ao
COVID-1 9, nas barreiras sanitdrias.

CLAUSULA 3" - O referido contrato ter6 o prazo
de 03 (tr6s) meses, podendo ser
renovado, respeitado o prazo do artigo 3o da
Lei no 74212009 de 15 de outubro de
2009, conforme portaria no 1Ogt2O21 datada
em 01 de fevereiro do corre
,

1)ヽ

'｀

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco
CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma determinada pela
ConstituigSo Federal e pela Constituig5o Estadual, n6o 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 pUblico, na forma

do Artigo 97, Vll da Constituig6o Estadual.

ll

lll

- O contratado

n5o cumprir com as suas tarefas.

- 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 d0vida, oriunda
do descumprimento do presente pacto laboral.

Vertentes, 01 de fevereiro de 2021

.

t""dd" .J*Snh* SilUD
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

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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PREFEITURA MUNiCIPAL 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 ConstituiqSo Federal, do Artigo 97, inciso Vll da Constituig6o 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

Municlpio e, do outro lado, ARTHUR HENRIQUE DE ARAUJO CHAGAS, portador da

ldentidade n.o 10.244.512 SDS/PE

e CIC n.o 127.548.994-05, brasileiro,

solteiro,

residente e domiciliada no Rua 56o Jose, 39, neste Munic[pio, doravante denominados
Contratante e Contratado, respectivamente, nas condig6es e cldusulas abaixo:

CLAUSULA 1a - O Contratado ser6 registrado pela Secretaria de Adminiskag6o, que a

encaminhar5 dr Chefia imediatamente superior,

a

quem presta16 seus servigos,

mediante as atribuig6es das tarefas pertinentes ao seu desempenho.

CLAUSULA 2a - A Contratante pagard mensalmente ao contratado a quantia de R$
1.100,00 (mil e cem reais), que trabalhardr 40 (quarenta) horas semanais, como Auxiliar

de Servigos, pela Secretaria de Sa0de, desta Edilidade, para auxiliar no combate ao
COVID-1

I,

nas barreiras sanit6rias.

CLAUSULA 3"

- O referido contrato ter6 o

prazo de 03 (tr6s) meses, podendo ser

renovado, respeitado o prazo do artigo 3o da Lei no 74212009 de 15 de outubro de
2009, conforme Portaria no 10912021 , datada em 01 de margo do corrente

97‑Centro― Vertelltes―
CEP:55770‐ 000‐ FONE:81 3734‐ l109‐ CNPJ: 1029688770001‑60

Rua Dr Emfdio Cavalcanti,n°

PE

ary

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco
CLAUSULA 40 - O contratado temporariamente, na forma determinada pela
constituigSo Federal e pela constitui96o Estaduar, n6o fara jus a indenizagSo
trabalhista.

CLAUSULA 5°

‐0

presente contrato poder6 ser rescindido unilateralmente pelo

contratante quando:

| - Cessar a necessidade do atendimento de excepcional interesse pOblico, na forma
do Artigo 97, Vll da Constituigdo Estadual.
ll

-

lll

-

O contratado n6o cumprir com as suas tarefas.

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, 01 de margo de 2021.
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