ESTADO DA PARAíBA
MUNICíPIO DE ALAGOA NOVA

CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVICoS _ (SECRETARIA DE SAUDE) N" 14912021.
Contrato Temporário de Prestação de Serviço por Excepcional Interesse Público, com Pessoa FÍsica. que entre si celebram de um lado
a PREFEITURA MUII||C|PAL DE ALAGOA NOVA, com sede na Praça Santa Ana, S/N, Centro, Alagoa Nova - PB, inscrita no CNpJll'.íF
sob no 08.700.684/0001-46, neste ato, representada pelo seu Prefeito, FRANGINILDO PIMENTEL DA SILVA, brasileiro, casâdo,

empresário, poriador do RG no 2.436.344 SSP/PB e CPF no 033.561.884-70, residente e domiciliado no Sítio São Tomé, Zona Rural,
Alagoa Nova-PB, neste ato denominado CONTRATANTE, e do outro, o (a) senhor (a) SUENIA MENDES DE ABRANTES portador ra)
do RG no 7967222 SSPIPB e do CPF n" 059.200.654-94, residente e domiciliado (a) na Avenida São Sebáitiao,477, Centro, Alasoa
Nova, neste ato, denominada CONTRATADO (A), tem ajustado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Tempo DeterminaiÍa,
mediante as Cláusulas e condições abaixo:

CúUSULA PRIMEIRA - A Contratante entende ser de extrema necessicjade a prestação de serviços, objeto do presente contrato por
se katar de Excepcional lnteresse Público. na forma do disposto no Art.37. inciso lX da Constituição Federal, CONTRATA SUENIA
MENDES DE ABRANTES acima qualificado (a) para prestar serviços na função de ENFERMEIRO- COVID, pelo período de 06 meses.

cúusuLA

SEGUNDA - Pelos serviços prestados constante da cláusula anterior, o CoNTRATANTE. pagará a (o) coNTRATADo iA)
o valor mensal de R$ 3.230,00 (três mil duzentos e trinta reais), já incluso adicional de insalubridade deZ}n/o, para uma carga horária Ce
40 (QLrarenta) horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA

a)
b)
c)

- Extinguir-se-á

o Contrato, sem direito a indenização ou quaisquer outras formalidades:

Por iniciativa do Contratado,
Pelo término do prazo contratual;
Por Conveniência da Administração"

CúUSULA QUARTA

- Na hipótese do CoNTRATADo por quaiquer razão írcar impossibilitado de prestar os serviços constantes ;:a
Cláusuia Primeira, fica obrigado a comunicar por escrito a CONTRATANTE com antecedência mínima de 24 (vinte e qlatro) horas, para
as substituições necessárias, sob pena de desconto em sua remuneração.
CúUSULA QUINTA - Este Contrato não vincula a CONTRATADA (O) a fazer parte do quadro de funcionários da prefeitura Municipal
de Alagoa Nova, porém enquanto o Contrato estiveÍ em vigência as relações serão as mesmas estabelecidas pelo Regime Jurídico
Município e serão segurados obrigatórios do Regime Gerai de Previdência Social, observada a legislação previdenciáriá Íederal.

lo

CúU§ULA SEXTA -

O pagamento será efetuado obedecendo ao Calendário da Folha de Pessoal da Prefeitura, sendo descontado lo
mesmo a contribuição previdenciária para o INSS, de acordo com os percentuais da tabela de Contribuição emitida pelo INSS, e o IRRF
quando o vâior mensal estiver sujeito a kibutação conÍorme tabela vigente emitida pela Secretaria da Receita Federal.

CúUSULA SÉTIMA * O Contratado terá direito:

a)
b)

ao valor fixado no respectivo Contrato;
aos benefícios Previdenciários do Regime ao qual esteja vinculado. durante o período de contribuição-

CLÁUSULA OITAVA - O presente Contrato não cria vÍnculo empregatício de qualquer natureza, porém o CONTRATADO (A) está su.leito
ãos mesmos deveres e proibíções, inclusive no tocante à acumulação de cargos, empregos e funçÕes públicas, ao mêsmo regime Je
responsabilidade vigente para os demais servidores públicos nos termos da Constituição Federat.

CLÁUSULA NONA
contratante.

-

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta de dotaçÕes do Orçamento da Secretaria

- Fica eleito o Foro da comarca cie Alagoa Nova-PB, para dirimir qualquer dúvida originária deste Contrato. ccm
expressa renúncÍa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA

E por acharem as partes contratantes de pleno acordo com as cláusulas e condições estabelecidas, Íirmah o presente Contrato ern
(duas) vias, de igual forma e teor, para um só eÍeito e um único fim.
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Alagoa Nova, 18 de Janeiro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA
CONTRATANTE
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Contrato Temporário de Prestação de Serviço por Excepcional lnteresse Púbiico. com pessoa
Física. que entre si celebram de um lado
a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, com sede na PraÇa Santa Ana. S/N, Centro,
Alagoa'úova - pB, inscrita no cNpJlMF
sob no 08700.684/0001-46, neste ato, representada pgto-s9y n_reteito. FRANCINILDo plúENiEL
DA stLVA, brasileiro, casado,
empresárío, portador do RG no 2.436.344 SSp/pB e CpF no 033.561.SS+-7õJesiaunG u
OoÃEiliãããlã-Sítío São Tomé, Zona Rural,
Alagoa Nova-PB, neste ato denominado CoNTRATANTE, e do outro, o
{a) senhor (a) BRUNO VlRGlNlo PEREIRA portador (a) do RG
no 3.964.760 ssPlPB e do cPF no 1 1 1 .192.404-09, residente e dom,c;liaà; (a;
na Ruá Ed"tt*d".
araclá,.104, cenko, Atagoa
Nova, neste ato, denominada CONTRATADO (A), tem ajustado o presente àántrato de prestação
de Serviços por Tempo Determinado,
mediante as Cláusulas e condições abaixo:

cãffi

cLÁusulA PRIMEIRA - A Contratante entende ser de extrema necessidade a prestação de serviços, objeto do presente
contrato por
se tratar de Excepcional lnteresse Público, na forma do disposto no Art.37, inciso tX-da
Constituição iáoerat, C9NTRATA BRUN.

yIRGlNloPERElRAacimaqualiÍicado(a)paraprestarserviçosnaÍunçãoué';àà,;;ffiãt
06 meses.

cLÁusuLA SEGUNDA - Pelos serviços prestados constante da cláusula anterior, o CoNTRATANTE, pagará
a (o) colrlTRATADO {A}
o valor mensal de R$ 1.774,40 (mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos). já
incluso ãdicional de insalubridade de
20o/o, para uma carga horária de 40 (euarenta) horas semanais.

cúusulA

a)
b)
c)

TERCEIRA

-

Extinguir-se-á o contrato, sem direito a indenização ou quaisquer outras Íormalidades:

Por iniciativa do Contratado;
Pelo término do prazo contratual;
Por Conveniência da Administração.

cLÁusuLA QUARTA

- Na hipótese do coNTRATADo por qualquer razão ficar impossibilitado de prestar os seruiços constantes na
cláusula Primeira, fica obrigado a comunicar por escrito a borurRRrRruTE com antecedência mínima
de 24 (uÍnle quako)
as substituíções necessárias, sob pena de desconto em sua remuneração.

e

horas, para

cLÁusuLA QUINTA - Este Contrato não vincula

a CoNTRÂTADA (o) a fazer parte do quadro de ítncionários da prefeitura Munícipal
de Alagoa Nova, porém enquanto o contrato estiver ern vigência as relações serão as
mesmas estabelecidas pelo Regime Jurídico do
MunicÍpio e serão segurados obrigatórios do Regime Geraide PrevÍdência social. observaoa
a tegistãçáà previdenciária federal.

cLÁusulA sExTA -

O pagamento será efetuado obedecendo ao calendário da Folha de pessoal da prefeitura,
sendo descontado do
mesmo a contribuição previdenciária para o INSS, de acordo com os percentuais da tabela
de Contribuição emitida pelo lNSs, e o lRtF
quando o valor mensal estiver sujeito a tributação conforme tabela vigente emitida pela
Secretaria da Ràce'ta Fêderai.

CLÁUSULA SÉTIMA

a)
b)

- O Contratado

terá direito:

ao valor fixado no respectivo Contrato;
aos benefícios Previdenciários do Regime ao qual esteja vincuiado, durante o período
de contribuição.

cLÁu§uLA OITAVA -

O presente contrato não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, porém
o coNTRATADo (A) está sujeito
aos mesÍnos deveres e proibições, inclusive no tocante.à acumuláção de caigos, empregos e funções públicas.
,o *""mo regimá Je
responsabilidade vigente para os demais servidores públicos nos ieimos da Cãnstituiçâo
Éederal.

cLÁusuLA NONÂ
contratante"

-

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotações do orçamento da
secretaria

cLÁusuLA DÉclMA

- Fica eleito o Foro da comarca de Alagoa Nova-PB, para dirimir qualquer dúvida originária deste contrato, com
expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E.por acharem as parles contratantes de pleno acordo com as cláusulas e condições estabelecidas,
firmam o presente Contrato em 92
(duas) vias, de igual forma e teor, para um só efeito e um único fim.

Alagoa Nova, 18 de Janeiro de ZAZI
PIMENTEL DA

CoNTRATADO (A
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ESTADO DA PARAíBA
MUNICíPIO DE ALAGOA NOVA

CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTACÃO DE SERVIÇoS

- (SEGRETARIA DE SAUDE) N" O4OI2O21.

Contrato Temporário de Prestação de Serviço por Excepcional lnteresse Público, com Pessoa FÍsica. que entre si celebram de um lado
a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, com sede na Praça Santa Ana, S/N, Centro. Alagoa Nova - PB. inscrita no CNPJIMF
sob no 08.700.684/0001-46, neste ato, representada pelo seu Prefeito, FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA, brasileiro. casado,
empresário, portador do RG no 2.436"344 SSP/PB e CPF no 033.561.884-70, residente e domiciliado no Sítio São Tomé, Zona Rural,
Alagoa Nova-PB, neste ato denominado CONTRATANTE, e do outro, o (a) senhor (a) CASSIA AQUINO DE OLIVEIRA poúador (a) do
RG no 3.296.558 SSPIPB e do CPF n" 071.193.674-98, residente e domiciliado (a) na Rua etina Vicentã aa Silva, VfU, Olho D'agua,

Alagoa Nova, neste ato, denominada CONTRATADO (A). tem ajustado o presente Contrato de Prestação de Serviços por Teàpo
Determinado, mediante as Cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSUI-A PRIMEIRA - A Contratante entende ser de extrema necessidade a prestação de serviços, objeto do presente côntrato por
se tratar de Excepcional lnteresse Público, na forma do disposto no Art.37, inciso lX da Constítuição Federal, CONTRATA gAgs_!Â
AQUINO DE OLIVEIRA acima qualificado (a) para prestar serviços na função de TECNICO EM ENFERMAGEM - COVID, pelo-perÍoda
de 06 meses.

CúUSULA SEGUNDA

- Pelos serviços

prestados constante da Cláusula anterior. o CONTRATANTE, pagará a (o) CONTRATADO (A)

o valor mensal de R$ 1.774,40 (mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos). já incluso ádicionai de insalubridade de
20o/o,para uma carga horária de 40 (Quarenta) horas semanais.

CúUSULA TERCEIRA - Extinguir-se-á

a)
b)
c)

o Contrato, sem clireito a indenização ou quaisquer outras Íormalidades:

Por iniciativa do Contratado;
Pelo término do prazo contratual;
Por Conveniência da Administração.

CúUSULA QUARTA

- Na hipótese do CoNTRATADo por quaiquer razáo ficar impossibilitado de prestar os serviços constantes na
Cláusula Primeira, Íica obrigado a comunicar por escrito a CONTRATANTE com antecedêncía mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para
as substituições necessárias, sob pena de desconto em sua remuneração.
CLÁUSULA QUINTA - Este Contrato não vincula a CONTRATADA (O) a fazer parte do quadro de funcionários da prefeitura Municipal
de Alagoa Nova, porém enquanto o Contrato estiver em vigência as relações serão as mesmas estabelecldas peio Regime Jurídico do
Município e serão segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, observada a legislação previdenciária federal.

CúUSULA SEXTA - O pagamento será efetuado obedecendo ao Calendário da Folha de Pessoal da Prefeitura, sendo descontado do
mesmo a contribuição previdenciária para o INSS. de acordo com os percentuais da tabela de Contribuição emitida pelo INSS, e o IRRF
quando o valor mensal estiver sujeito a tributação confornre tabela vigenie emitida pela Secretaria da Receita Federal.

CLÁUSULA SÉTIMA

a)
b)

- O Contratado

terá direito:

ao valor flxado no respectivo Contrato;
aos benefÍcios Previdenciários do Regime ao qual esteja vincuiado, durante o período de contribuição.

CLÁUSULA OITAVA - O presente Contrato não cria vínculo empregatício de qualquer natureza. porém o CONTRATADO (A) está su.leito
aos rnesmos deveres e proibições, inclusive no tocante à acumulação de cargos, empregos e funções públicas, ao mesmo regimé de
responsabilidade vigente para os demais servidores públicos nos termos da Constúuiçâo Federal.

CLÁUSULA NONA
contrata nte.

-

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta de dotações do orçamento da Secretaria

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica eleito o Foro da comarca de Alagoa Nova-PB, para dirimir qualquer dúvida originária deste Contrato, com
expíessa renúncía de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por acharem as partes contratantes de pleno acordo com as cláusulas e condições estabelecidas, firmam o presente Contrato em 02
(duas) vias, de iguaí forma e teor, para um só eÍeito e um único fim.
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Alagoa Nova, 18 de Janeiro de 2021
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FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA
CONTRÂTANTE
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