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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARA 

CONTRATO N° 312/2018 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTA(JA.O DE SERV/90 POR 
PRAZO DETERMINADO QUE CELEBRAM O MUN/Cf PIO DE SANTA 
MARIA DO PARA O SENHORA ALBANIZA DE SOUSA BRAGA 
COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA. 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA, pessoa juridica de direito publico interno com 
CNPJ/MF n° 05.149.174/0001-34e sede nesta Cidade, na Prac;:a da Matriz n°01, neste ato 
representado �ela excelentissima Prefeita Municipal, DIANA DE SOUSA CAMARA MELO, 
brasileira, casada, com CPF: n° 630.639.052-91 e RG: n° 3337731, residente e domiciliada na 
Avenida Jose Bonifacio, S/N, Taciateua - Vila de Taciateua CEP 68738-000, Santa Maria do 
Para doravante denominada CONTRATANTE, ALBANIZA DE SOUSA BRAGA, brasileira, 
port�dora do CPF: 710.931.092-20, RG:2711819- PC/PA, residente e domiciliado(a) no 
Municipio de Santa Maria do Para, Estado do Para, Rua Joao Rabelo, n° 527 - Bairro 
Marambaia, CEP - 68. 738-000 doravante denominado (a) CONTRAT ADO (A), para os efeitos 
deste ato, ajustam e acordam a contratacao de service, par prazo determinado, nos termos do 
art. 37, inciso IX da Constituicao Federal, da Lei Orqanica Municipal, da Lei Municipal n° 68/93, 
de 12.04.1993 e demais disposicoes legais aplicaveis, observadas as clausulas e condicoes 
seguintes: 

Cl.AUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO 
Fundamenta-se o presente contrato nos principios constitucionais da legalidade, isonomia, 

impessoalidade, moralidade e publicado nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituicao 
Federal e da Lei Municipal n° 68/93, de 12.04.1993, tendo como base a insuficiencia no quadro 
de pessoal efetivo, em face da ausencia mornentanea de concurso publico vigente. 

CLAUSULA SEGUNDA - FUNCAO/LOTACAO: 
O(A)CONTRATADO(A)desempenhara o cargo de SERVENTE Lotada na Secretaria Municipal 

Obras e Urbanismo. 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO: 
O prazo de validade deste contrato e de 12 (doze) meses, com inf cio na data de sua assinatura e 

termino em 31 de Dezembro de 2018. 

CLAUSULA QUARTA- PRORROGACAO: 
Este contrato, mediante termo aditivo, bem como atendendo aos interesses atinentes a 

adrninistracao publica, podera ser prorrogado nos termos da lei. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARA 

CLAUSULA QUINTA - VENCIMENTO: 
Durante o prazo mencionado na Clausula Terceira, o (a) CONTRATADO (A) _recebe.ra co�o 

vencimento mensal bruto, a quantia de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reals) em isonorrua 
com o cargo correspondente, no contratante, de provimento efetivo, e equivalente a jornada de trabalho, e 
valor global de R$11.448,00 (onze mil quatrocentos e quarenta e oito reais) 

CLAUSULA SEXTA - REGIME JURiDICO: 
O regime jurf dico do (a)CONTRATADO(A), servidor temporario, e de natureza administrativa, 

regendo-se por princl pios de direito publico, aplicando-se naquilo que for compativel com a transitoriedade 
da contratacao, os direitos e deveres referidos no Estatuto dos Servidores Publicos do Municfpio de Santa 
Maria do Para (Lei Municipal n° 011/89, de 06.12.1989). 

CLAUSULA SETIMA - REGIME PREVIDENCIARIO: 
O (A) CONTRA T ADO(A) esta submetido ao Regime Geral da Previdencia Social 

cLAUSULA OITAVA- RESCISAO/DISTRATO E ANULACAO: 
9.1 - 0 presente contrato podera ser rescindido: 
I - por deterrninacao legal; 
II - apedido do (a) CONTRATADO (A); 
Ill - pelo terrnino do prazo fixado coma vigencia do contrato; 
IV - a criteria do (a) CONTRADO (A) 
V - por criterios de oportunidade e conveniencia da Adrninistracao observando o empenho ao 

interesse publico. 
9.2 - 0 destrato ocorrera por solicitacao do contratante, quando manifestar expressamente e por 

escrito essa intencao, com antecedencia ml nima de 15 (quinze) dias. 
9.3 - A contratacao efetivada em desacordo com a lei e nula de pleno direito. 

CLAUSULA NONA - REGISTRO E PUBLICACAO: 
Este contrato sera publicado e registrado nos termos da Lei Orqanica Municipal de 1990. 

CLAUSULA DECIMA-RECURSOS ORCAMENTARIOS: 
Os recursos financeiros necessarios e suficientes a contratacao serao cobertos com dotacao 

constante do Orcarnento Municipal, observada a seguinte classiflcacao: 
70 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Saneamento 
7070 - Secretaria de Obras, Urbanismo e Saneamento 

15.122.0007.2.057- Manutencao da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Saneamento 
31.90.04.00 = Contratacao por Tempo Determinado 

Praca da matriz, n" 001-Centro - CEP 68. 738-000- Santa Maria do Pard/Pa -Brasil 
Fone/Fax: 3442-1726/ e-mail: prefeiturasmpa@hotmail.com 




