Município de Machado
Praça Olegário Maciel, n° 25, Centro, Machado/MG
CEP: 37750-000 – Tel: (35) 3295-8700

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº x /202x
Contrato de prestação de serviços por tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público, firmado entre o
Município de Machado e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de Direito, de um lado, o MUNICÍPIO
DE MACHADO, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Olegário Maciel, nº 25, CNPJ:
18.242.784.0001-20, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Maycon Willian da Silva,
brasileiro, solteiro, residente e domiciliado em Machado/MG e pelo (a) Secretário (a) Municipal de
Educação, XXXXXXXXXXX, brasileiro (a), casado (a), inscrito no CPF nº XXXXXXXXX, residente e
domiciliado a XXXXXXXX, nº xxxx, XXXXXX, XXXXX, doravante denominado CONTRATANTE, e, de
outro lado, o(a) Sr(a)XXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro(a), estado civil, CPF:XXXXXX, domiciliado(a)
e residente na XXXXXXXXX, nº xxx, XXXXXX, em XXXXXXX, doravante denominado(a)
CONTRATADO(A), resolvem celebrar o presente contrato administrativo de prestação de serviço, por
tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público,
decorrente do Processo Seletivo XXXXX, Edital nº XXXXXXXX, com fundamento no inciso IX do
artigo 37 da CRFB/1988, inciso __, do art. 4º da Lei Municipal nº 2.456/2012, bem como Decreto nº
4.051/2012, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços por tempo determinado para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, na função de MOTORISTA,
a ser desempenhada no (a) XXXXXXXXXXXXX, atendidas as determinações da Secretaria
Municipal de Educação (SEMED).
1.2. A disposição do horário de trabalho será estabelecida de acordo com as necessidades da
SEMED e o calendário escolar vigente.
1.3. Havendo recusa no cumprimento das determinações da SEMED, o contrato poderá ser
rescindido, observado o disposto na cláusula 6.3 deste contrato.
1.4. Os motoristas poderão realizar viagens municipais, intermunicipais e interestaduais, a critério do
contratante.
1.5. O CONTRATADO(A) deverá apresentar, no ato de assinatura do contrato, os documentos
comprobatórios exigidos pelo Edital.
CLÁUSULA SEGUDA – DA VIGÊNCIA
2.1. O presente contrato vigerá da data de sua assinatura, encerrando-se em XXXXXXX.
2.2. O presente contrato extinguir-se-á, sem direito a indenizações:
2.2.1. quando cessar o motivo que justificou a prestação;
2.2.2. na ocorrência de uma das hipóteses do art. 12º da Lei nº. 2.456/2012.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
3.1. O CONTRATANTE compromete-se a pagar ao(à) CONTRATADO(A) a importância de R$
XXXXX (XXXXXXXXXXXX), por mês, pelo efetivo cumprimento da carga horária estabelecida na
legislação aplicável à espécie, de XX horas semanais, efetivamente comprovada e atestada por
intermédio de relatório de frequência mensal enviado pela Secretaria Municipal de Educação.
3.2. É vedado ao(à) CONTRATADO(A) a prestação de hora extraordinária.
3.3. O CONTRATANTE efetuará os descontos legais que incidirem sobre o valor pago mensalmente
ao(à) CONTRATADO(a), pelos serviços prestados.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da dotação
orçamentária XXXXXXXXXXXXXXXXX.
CLÁUSULA QUINTA – DAS REGRAS DISCIPLINARES
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5.1. AO(À) CONTRATADO(A) serão aplicadas as mesmas regras disciplinares previstas na Lei
Municipal nº 1.280/12 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) pertinentes à função, conforme
consignados no art. 17º da Lei Municipal 2.456/2012, ficando obrigado(a) a acatar e obedecer a
ordens, comunicados, portarias, circulares e regulamentos, comprometendo-se a executar as tarefas
que lhe forem confiadas, compatíveis com a função objeto do presente contrato de direito
administrativo, e a desempenhar suas atribuições com zelo, presteza, eficiência e probidade.
CLÁUSULA SEXTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
6.1. O contrato se extinguirá:
6.1.1. pelo término do prazo contratual.
6.1.2. por iniciativa do contratado.
6.1.3. por inciativa do contratante.
6.2. Ao término do prazo contratual ou nas hipóteses previstas na cláusula acima, a(o) Contratada(o)
encerrará a prestação dos serviços e não receberá qualquer espécie remuneratória em decorrência
da extinção do contrato. A extinção contratual prevista neste parágrafo não gerará para o contrato
direito a indenização de verbas rescisórias, sob qualquer título, bem como quaisquer outros direitos.
6.3. Nos termos do artigo 13 da Lei Municipal nº 2.456/2012, “Quando a extinção do contrato for de
iniciativa do Contratado ou do Contratante, antes do vencimento do prazo estipulado para o término,
deverá ser comunicada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias e, na ausência deste
comunicado, o Município poderá descontar o valor equivalente nas verbas relativas ao saldo
remuneratório proporcional ou pagará o valor equivalente quando o rompimento se der por inciativa
do ente público”.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
7.1. O presente contrato reger-se-á pela Lei Municipal n.º 2.456/2012 e pautar-se-á pelos princípios e
regras publicísticos, em especial os de Direito Administrativo; não gerando direito à estabilidade em
decorrência de sua natureza de prestação serviço por prazo determinado.
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO
8.1. Elege-se o foro da Comarca de Machado, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que surja sobre a execução do
presente contrato, desde que não seja possível dirimir por acordo entre as partes.
E, por estarem justos e convencionados, os contratantes assinam o presente contrato
administrativo em 02 (duas) vias de igual teor para todos os fins de direito, juntamente com as
testemunhas abaixo relacionadas.
Machado/MG, XXXX,XXXXXX, XXXX.

XXXXXXXXXXXX
Secretário(a) Municipal de Educação
Contratante

Maycon Willian da Silva
Prefeito Municipal
Contratante

CONTRATADO (A)
CPF: XXXXXXXXX
Testemunhas:
1)...............................................................
Nome:
CPF:

2)..............................................................
Nome:
CPF
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