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4.

ANEXO VII

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO

CONTRATO EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO

4.1.

Cabe à _________ o acompanhamento e avaliação dos serviços prestados pelo
contratado.

Contrato nº /2016
5.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
5.1.

O MUNICÍPIO DO SALVADOR, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria

A rescisão do presente contrato ocorrerá, de acordo com o Art. 40 da Lei Complementar
nº. 02/91, a saber:

Municipal de Gestão sediada na Av. Vale dos Barris, 125, C.G.C./M.F. nº. 13927801/0003-00, neste

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

ato representado pelo Exmº Sr. Secretário Municipal de Gestão, Dra. SÔNIA MAGNÒLIA LEMOS
DE CARVALHO, por delegação do Exmº. Sr. Prefeito, conforme Decreto de ____/____/2015,
publicado

no

DOM

de

____/___/____,

doravante

denominado

CONTRATANTE,e

o

garantida a ampla defesa.

(a)

contratado_____________________, filho(a). de ________________e ________________, identidade nº

6.

CLÁUSULA SETIMA: DAS DESPESAS

-SSP/BA, CPF nº. ___________________-, residente na Rua________________________ /Salvador/BA,

6.1 As despesas do presente contrato correrão por conta de Dotação Orçamentária específica
da _____________________.

CEP-_________________, doravante denominado CONTRATADO, ajustam entre si o presente contrato
que se regerá pela Lei Complementar Municipal nº. 02/91 de 17/18 de março de 1991 alterada pela

a pedido do contratado;
por conveniência da CONTRATANTE;
por cometimento de falta disciplinar, apurado em processo sumário,

7.

CLÁUSULA SETIMA - DA ASSINATURA DO CONTRATO

Lei Complementar nº. 038/05 de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

1.

7.1 As partes contratantes, após terem tido prévio conhecimento do texto deste
instrumento e compreendido o seu sentido e alcance, têm justo e acordado o presente
contrato de trabalho, descrito e caracterizado neste instrumento, assinado abaixo e
rubricando as folhas deste, que é composto de 04 (quatro) vias, de igual teor, para um só
efeito.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO CONTRATO
1.1.

O presente contrato tem por objetivo a contratação de profissional para exercer a função de
_________ , na prestação de serviço temporário de excepcional interesse público, de
acordo com o que determina o Inciso VI do Artigo 37 da Lei Complementar nº 02/91,
alterada pela Leis Complementares 038/2005, 044/2007 e 053/2011 no âmbito da
Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza -SEMPS

1.2

8.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
Fica eleito o foro desta capital para dirimir qualquer dúvida que porventura surja da execução
da presente avença.

O salário para a função indicada no item 1.1 dependerá das horas efetivamente
____________________________________
CONTRATANTE

trabalhadas.
1.3

A presente contratação se encontra justificada no Art. 37, inciso VI da Lei
Complementar nº. 02/91, alterada pela Lei Complementar nº. 038/05, 044/2007 e
053/2011.

1.4

____________________________________
CONTRATADO (A)

O contratado prestará os serviços discriminados para a função mencionada no item
1.1.,de forma diretamente subordinada à Secretaria Municipal de Promoção Social,
Esporte e Combate à Pobreza -SEMPS, que designará os locais que deverão ser
atendidos, sendo responsável pela fiscalização da execução do presente contrato.

PRORROGAÇÃO DE POSSE Nº 01/2016
A Secretária Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador, no uso de suas atribuições
e com base no item 12.12 do Edital 01/2014 do Concurso Público, publicado no DOM nº 6.175 de

2

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
2.2

3

15/09/2014 e suas alterações.

Este contrato terá a vigência de ________ a partir da assinatura do presente Termo.

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES GERAIS
3.1

1- Deferir os pedidos formulados pelos candidatos abaixo discriminados, nomeados através do DOM,
que solicitaram prorrogação de posse.

DO CONTRATADO
3.1.1

Resolve:

O CONTRATADO, sob as penas da lei, declara não ser ocupante de cargo
em comissão, função ou emprego público federal, estadual ou municipal,
ressalvadas as hipóteses previstas no Art. 37, Inciso XVI da Constituição
Federal.

2- Prorrogar a posse por mais 15 (quinze) dias, dos candidatos abaixo discriminados, em face dos
deferimentos dos seus pedidos.

DOM, nº 6.490 publicado em 28/12/2015
3.1.2

O CONTRATADO se encontra sujeito aos mesmos deveres e proibições e ao
mesmo regime de responsabilidades vigentes para os demais servidores
públicos municipais, nos termos do Art. 39, § 3º da LC nº 02/1991.

CANDIDATO QUE SE AUTODECLARAROU AFRODESCENDENTE. CARGO: ANALISTA FAZENDÁRIO
ÁREA DE QUALIFICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
INSCRIÇÃO

3.2

DA CONTRATANTE

9668608

A CONTRATANTE se obriga a remunerar o CONTRATADO de acordo com a Tabela Salarial constante
no item 2 subitem 2.2 do Edital nº 02/2016 publicado no DOM nº ____ de _________.
3.2.1

NOME
ANA CARLA ALVES BONFIM

DOCUMENTO

CLASS

1191533514 SSP BA

5º

Gabinete da Secretária Municipal de Gestão, em 13 de janeiro de 2016.

A CONTRATANTE não poderá utilizar os serviços do CONTRATADO fora da função
ora avençada.

SÔNIA MAGNÓLIA LEMOS DE CARVALHO
Secretária
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Ouvidoria Geral do Município - Para registrar reclamações, denúncias,
sugestões ou elogios, acesse: www.ouvidoria.salvador.ba.gov.br ou ligue para
(71) 3202-5909, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, exceto feriados.

Disque Salvador - Para solicitar serviços ou informação,
acesse: www.disquesalvador.ba.gov.br ou ligue 156,
atendimento 24h.

Diário Oficial do Município - Edições Anteriores, acesse: www.dom.salvador.
ba.gov.br ou solicite através do e-mail: diario.oficial@salvador.ba.gov.br, de
segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, exceto feriados.

