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r.m•Al)O DO PL\UI 
PJl&i!l!ITUKA MUNJC. o~ SA..."fl'U A...-..: •ro::-:10 1>08 MJ~.AC'lllER 

CNN -0l.61:UKJ3l'OOOl•Q'J 0 RUA lAJIZ GOMh Vlt.ANO\l~J\+ iflllo-~O 
Cltf'•&&.4'18-000 • ~'TO M,,'"TONIO DO Mll.ACllBS • J '[ 

NTRATO AD:MI ISTRATIVO DE 
SERVIÇO TEMPORÁRIO 

Contrato aclmJnlstraltvo de serviço 
temp,:>ririo qur entre ~• Hlet;,,.am o 
M·u11lciplo de Santo Antot,10 dos MU•gres, 
Estado do Plaui, e o Sr. LUIS BARBOSA 
DE MOURA, com ba e em permlssh·o 
,con$tôh1cional {art. 37, lX,. da F/88}, e a 
toor dê dLsposto n• Lel Orell,.lca MumJclpal. 

.Pelo p~senle insll'Umento 1>«rticular de Controlo Temporário de Tl'llbalho, para 
atei,de a n s.~idr,,de temporári e excepeion"I de interesse públi.oo, que entre Oi<i 

m ladó o MUNICÍPJO DE SANTO A TON'lO DOS MlLAGIIBS -
rldico de direito pilblioo in1cmo, CNPJ nº 0L.612.603/0001-07, com 
- ua Luls Gomes, centro, CBP 64438-000, nes1e ato representado pelo 

Preleilo M ·c iJ'.)<11, Sr. ADALBERTO CO lES VJLANOVA SO'USA FILHO, 
bra~ilc;ro, ca ado, RG n• 1.593 .502 SSP - PI e CPF n• 760.079.953-72, resídcnlc e 
dom.iciliado ,esta cidade, na Rua Lul$ Gomes -Centro, I?P 64438-000. doravante 
denominado O TR TA e o Sr. L JS BARBOSA OE MOURA, brasileiro, 

0 328.063/293-53 , RG n• 9S5.514 SSPJ>l, rcijiclenlc e domiciliado na Rua 
Zona Url,an1< de Jardim do Mulato - PJ, CEP 64.495-000,dóruvante 

:i...l.Wu.JiMlL.!..CJII=• tam certo, Justo e aeord.adó o seguinte: 

- Dó llor6rio de Trabalho: 
=...,."""""':~"'i''"'d~a~d:"'e'"tra~ba"'";-lh;o do CONTJlA'.[ADO será de no má?timo 20 (vinte} horas 

cgimi,; de altemãncia, de acordo com a u~icladc do Programa,, ficando 
venciooado que o trabalho excedente será compensado pela su,l)Tessão do 

11do$ . 

:...1.w..i.1.1=-1.lll'-!<=u..c,.·-Da rembulção. 
erviço .. eima m.:n1.-:!onado e prestado, o CONTRATADO recebera a 
98,00 (Novecentos e Noventa e Oito Reais) por 1ués, paeos alé o d.ia 06 
bsequerue ao trabaU,o realizado, ,em moeda corrente nacional. 

resguardo do sigilo óas tarefas 

CLÁUSULA ÉClMA S G - Da.$ Despesas Com o Contrato. 
A de pesa decorr-ente deste contrato correrá ã. conta do Fundo Nacional de 

Dcscn..,olvime lo da Educação - FNDE, bem como da rubrica do Fundo de Partícipa.ção 
Municipal, IC Se outras receitas. 

-l>o Foro. 
Fica !til.o .o Foro do Munictpio de Santo Antonio <los Milagres, Estado do 

Piauí, para di imir dúvidas ou contrové~ias relacionadas com o presente Contrato 
Temporário de Trabalho. 

avcrem assim cootratndo. 6nnam o presente instrumento em duas (2) 
, e forma, na presença d.e: duas testemunhas, que tainbém o !ISSinam, 

achado conforme. 

SanlO Aotollio dos Mtlagi:e.s Piauí - PI, 02 de janeiro de 2019. 

ALBERTO GOMES VJLANOVA SOUSA FILHO 
-Prefel,to Municipal-

() CONTRATANTE 

~A~ch}¾;uJ-0--
-CONTRATADO-

Nornc: _.p~W!:U~:!'2:-,.-.~~E-!A..-"-24'~.r 
CPl': __ ,a.1.LJ,...,,;.14~-~-""-?-------

Nome: 
CPF;_-U-'--'Y,.....c...L----"-'-'-~....,,_ ___ _ 

EiffAUO 00 l"IAUI 
.PRV..li't:lTLJilA LI N'l:C. o~ SA..-..."To ~'"TONIO DOS MII..\G1tES 

CNP.J - o l tl111:Al03/0001·011 m.rA wrt 00.MJ-:S VII..A. CJ\' A, li!- - Ct!NTJC.0 
C:E-P·l'.M...4131:H)OU - SAN'l"OJi.NTONlO DOS MTL._,li,,CRRB • PT 

C ,NTRATOADMINISTRATIVODE 
SERVIÇO TEMPORÁRIO 

Contrato adminbt['a.tivo de serviço 
temporár'io qlle tntrc $1 <'debr•m o 
lunid plo de Sa.nto ADl!onlo dos Mllai;:res, 

E!tado do Piaui, e a Sra. MARTA 
CARVALHO DE ARAÚ.JO, com base em 
permissivo cem lituclonal (art. 37, IX, da 
CF/88), e II léOi' do dJsposto na Lel Orgll.nlc:.a 
MunicipaL 

Pel presente instrumento pllrtícular de Contraio Ternporfuio de Trabulbo, pnra 
atender a n essidade tcmpoi:iria e exoepcional de inh::re~e públiCQ, que entre si 
eel.ebram, de um lado o r.nJNJctPIO DE SA O ANTONIO DOS M ILAGRES -
PI, pessoa j ~dica de direito publico intento, CNPJ .,~ 0 1.612.603/0001"07, coro 
c::ndeceço fl8. un Luís Games, centro, CEP (>4438·000, neste ato rcprc,;c_ntado pelo 
Prefeito Mu 'cipal, Sr. Al> LBERTO COM'ES VU.,ANOVA SOUSA F1LRO, 
bl'Rllikiro, ado, RO nº 1.593.502 SSP - Pl e CPF oº 760.079.953-72, residente e 
domiciliado esta cidade, na Rua Luls Oomc -Ce:ntro, CEP 64436-000, dorovo.ntc 
denominado . e a Sra. MARTA CARVALHO DE ARAÚJO, 
brasileira, e da, CPF n• 659.230. 143·00. RO n• 2.071 .053/SSP-PI, residente e 
domicíliada Rua Nova - Centro de Santo Antonio dos Milagres - PI, C •P 64.438-
000,dorava11 ÇO TRATADA, têm =o, justo e acordado o scguiote: 

:...i..u.:i.:,,;,=~~•~~~Elto: I~~- Do objeto do Ço:nb'3to. 
NTRA T ADA, na quahdade de AUTÔNOMO, se obriga a presmr, com 

e eflcJ&lcia, observado$ os princ.ipios de condura ética exigidos pela 
Pública e pelo Código e Étic,, Profís~ional a Sra. MARTA 

DE ARAÚJO, os S"l.lS $c::rvi9<>s profí.<;$ionw$ ao CONTRATA TE, no 
o Serviço de Professora no Programa PROJOVEM, vinculado à 

cação do Municlpio de Santo Antonio dos Milagres Piauí - PI. 
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do sigilo M$ tarefas 

-.OoP-oro. 
cito o Foro do Mun.iclpio de Sonto Antonio de~ Mile1,~ Pin.uJ , ·G.."JlildO 

·.rimir dúvidns ou «mtJ"Ové.rshLi;i; telo.cionad.a.s: e,oTn o ·pre:$en.te Contra.to 
.. nbAlho. 

i,:'1,e-rem o im eoou•;u:a.do_, finn.a.m o presente irutn.1.m.cuto om duas (2) 
r· e forma. na prcacnça de du.aa: t.catc:1nunha5 • que ta.m.Mm o n.s:ah:10ro, 

achado confOIDlC, 

K MUa.g,n:~~ Piãi'.1.d - J-J. 02 de janeiro de 2019. 

'iLANov A SO0SA FU~flO 
o M'.,,glcip•l

CO ('(CATANTE 

\A,V"\.....Ul""--tAR.., ~~o~½:s~ 
TR,!._ AJ)A-

NTRATO ADMINISTRATIVO DE 
SERVIÇO TEMPORÁRIO 

CGntrnto administrativo de serviço 
1einpon\rl1r> qne entre si celebram o 
Municlpio de: Santo Antonio dos J lagres, 
Estado do Piaul, e a Sra, GEC LIANY 
FEITOSA DE A.RAUJO, "°rn bQse em 
permissivo constintciooal (art. 37, IX, da 
CF/88), e a teor do disposto na Lei OrJ1:llnlca 
Mm1idpal. 

Pcl presente inslnlmcnto particular de Contrato Temporário de Trabatho, p!!ra 
ateoder a n cessidnde temporária e eJ1ccpciomi.l de interesse pÍlblico, que entre si 
celebram, d um lado o MU JCÍPlO DE . ANTO ANTONJO DOS ILAGRES -
PI, pessoa ur!dica de direítO públiOQ i11tcmo, CNPJ nº 0l.612.603i0001-07, com 
~ndercço 011 Rua Luis Gomes, rentro, CEP 64438-000, neste ato representado pelo 
Pl'efeito M ic:ipal, Sr. ADALBERTO GOMES VILANOV A SOUSA FILHO, 
bra.~ ile irn, e sado, RO n• 1.593.502 SSP - PI e CPF n" 760.079.953-72, residente e 
domicfüado es1:a cidade, na Rua Luls Gomes -Centro, CEP 644,38--000, doravante 
denominád0 CONfft,\TANTE e o Sro. GECYLIANY FElTOSA DE ARAU.JO, 
brus ilcira, ada, CPF n~ 666.765.2.53-72, RG n" 1.666.230- Sl'-PI, residente e 
domiciliada a Rua da (greja - Centro / S nto Antonio dos Milagres - PI, CEP 64.43 8 -
000,doravJID ÇONTM TADA, tam ce:no, justo e ncon:lado o -~cguinte: 

!>..lb<tl..i.l;iõ!.à~~p.!~~:!. - Do rt-SH.rcl:mento . 
. 'l' ~ reserva no d i1cito de ,Jc,cgntar da ÇON"fRATAnA, 

oos por ele ca.isooos, em razão do dolo, neglig~cia, miprud&io,a ou 

A ÉTIMA -Do ,.1gi10 das lnfol"mil~ • 
T .RAT ADA i,c obriga ao rigoro$o resguardo do sigilo das tarefas 

te contrato será sumariamente rescindido pelo CONTRATANTE, 
TRATADA éàib• qualquer rcp8T1lçiio pocunié.ria, ==to o, dias 

· 1t o, se a CONTRATADA incidir cm qua lquer d faltas ai-rol.adas 
, plicável a este coolrtuo, como punlvels com a pena de demissão. 

MA. 
RATAl)A, podcnl ,cscindl< o p=cntc contraio, coro di.:eito à 

alor equivalente metade da remuneraçllo i,. que reria direito are o 
stipul.ado, quando: 
CONTRATANTE as obrigações do contrato; 


