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POÇO DE JOSE DE MOURA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA 

GABINETE DA PREFEITA

CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS TERMOS 
INFRAFIRMADOS.

PÚBLICO PARA 
E NA FORMA

O MUNICÍPIO DE POCO DE JOSÉ DE MOURA - PB, Pessoa Jurídica 
de Direito Público Interno, com sede AV FREI DAMIÃO, n.° 252, CENTRO, 
com CNPJ n.° 01.615.784/0001-25, neste ato representado por seu 
Prefeito(a), AURILEIDE EGIDIO DE MOURA, residente nesta cidade de 
POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB, denominado CONTRATANTE, e do outro 
lado o(a) Sr(a) JOSEFA GUEDES FERREIRA ESTRELA, Brasileira, casada, 
portadora do RG N.° 2541659 SSP/PB, CPF N.° 045.553.914-62, residente 
no Sitio Bezerro Amarrado (Zona Rural), Município de Poço de José de 
Moura - PB, a seguir denominado simplesmente CONTRATADA, nos termos 
preconizados no art. 37, IX da Constituição Federal, art.30, XIII da 
Constituição do Estado da Paraíba, fundamentado ainda no que preceitua a 
L.O.M, resolvem firmar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, em caráter temporário, mediante as clausulas e condições a 
seguir delineadas:

Cláusula Primeira - Constitui objeto do presente instrumento a prestação 
de serviços profissionais a função de PROFESSORA -  CONTRATADA, a fim 
de atender a necessidade imediata e inadiável, tendo em vista a inexistência 
de pessoal habilitado na área supra.

Cláusula Segunda - A contratada desempenhará carga horária de 20 hs 
semanais, pelo período com inicio em 01/03/2017 e término na data de 
31/08/2017, podendo o presente ser renovado se persistirem as causas 
motivadoras da celebração do mesmo.

Cláusula Terceira - Pagará a CONTRATANTE à CONTRATADA (a), a 
importância mensal de R$ 937,00 (Novecentos e trinta e sete reais.).

Cláusula Quarta - Sob pena de dispensa e outras previstas em lei, o 
contratado não poderá praticar ato do qual resulte responsabilidade civil ou 
administrativa, faltar ao serviço injustificadamente, chegar com atraso ao 
local de trabalho sem justa causa, faltar com o respeito aos seus superiores 
hierárquicos e colegas, praticar usura em qualquer de suas formas, receber 
comissões ou vantagens de qualquer espécie em razão da função para a
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qual foi admitido, empregar material, bem ou equipamento, sob sua 
responsabilidade, em atividade diversa da que foi autorizado a praticar.

Cláusula Quinta - O presente contrato poderá ser rescindido por 
conveniência da contratante, por acordo entre as partes, ou a pedido do 
contratado mediante aviso prévio de, neste último caso, no mínimo, trinta 
dias.

Cláusula Sexta - Caso não seja respeitado pelo contratado o prazo mínimo 
referido na cláusula anterior, por ocasião da rescisão contratual, o mesmo 
pagará, a contratante, multa de 20% (vinte por cento) do valor estabelecido 
na cláusula terceira.

Cláusula Sétima - A rescisão decorrente de critério da Contratante, quando 
o admitido não corresponder ou desempenhar insatisfatoriamente as 
atribuições que lhe forem confiadas, não exigirá qualquer outra formalidade 
que não a de informar por escrito tal disposição, não cabendo em quaisquer 
casos nenhuma indenização.

Cláusula Oitava - O contratado contribuirá obrigatoriamente para o 
Regime Geral de Previdência Social (INSS), no percentual exigido pela 
legislação pertinente, da mesma forma que a contratante, que fará o 
depósito respectivo relativo à parte do "empregador" da maneira e no valor 
legalmente estipulado.

Cláusula Nona - O presente contrato não cria vinculo empregatício de 
qualquer natureza, como também não gera direitos a férias e décimo 
terceiro.

Cláusula Décima - O tempo de serviço decorrente desta contratação será 
anotado para todos os efeitos.

Cláusula Décima Primeira - Os recursos destinados a financiar as 
despesas decorrentes da execução do Presente Contrato correrão por conta 
da dotação orçamentária vigente.

Cláusula Décima Segunda - O presente está sendo lavrado nos termos da 
LEI MUNICIPAL N° 332/2013, de 27 de dezembro de 2013, e será regido 
pelos princípios estabelecidos no Direito Administrativo.

Cláusula Décima Terceira - Fica eleito o Foro da Comarca de São João do 
Rio do Peixe-PB, com exclusão de outro, por mais privilegiado que seja para 
dirimir as questões advindas da execução do presente instrumento.
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POCO DE JOSÉ DE MOURA - PB, 01 DE MARÇODE 2017.

AURILpiDE EGIDIO DEJãOURA

.é/JfuLb.
JOSEFA GUEDES FERREIRA ESTRELA

Testemunhas:

Nome: Cwialjola TÍoíao^ dç
cpf: 06J- 5HC" 39H-0O
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