PROCESSO N.º 01-038.657/20-00
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL

ANEXO V
TERMO DE COMPROMISSO
(a ser preenchido no ato da admissão)

Sob as penas da Lei e em conformidade com o disposto no Art. 37, inciso XVI, da Constituição da
República, DECLARO, para os devidos fins que:
[ ] Não sou servidor(a) da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, bem como empregado ou servidor de suas subsidiárias ou controladas, e, ainda,
as pessoas de que trata o art. 42 da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte,
[ ] Sou servidor(a) da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, ou empregado(a) ou servidor(a) de empresa subsidiária ou controlada pelos referidos entes
federativos, nas hipóteses previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição da República, desde que
comprovada a compatibilidade de horários, nos termos do art. 6º da Lei Municipal nº 11.175/2019, ocupando
o seguinte cargo/função, com a seguinte jornada:
Nome:
Ocupante do cargo/função:
Lotação:
Jornada:
Em obediência à súmula vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, que:
[ ] Não possuo qualquer vínculo, de parentesco ou de matrimônio, afim ou consanguíneo, até o terceiro
grau, ou por adoção, com o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador-Geral, ControladorGeral, Subsecretários, Subcontrolador de Auditoria, Subcontrolador de Correição, Subcontrolador de
Ouvidoria, ou qualquer outro ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento, no âmbito da
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, bem como dos Vereadores ou de qualquer
ocupante de cargo de direção, chefia e assessoramento da Câmara Municipal.
[ ] Possuo os seguintes parentes em exercício de cargo em comissão, no âmbito da Administração
Direta (Secretarias e demais órgãos) e Indireta (autarquias, fundações ou empresas) do Poder Executivo,
ou no âmbito do Poder Legislativo do Município de Belo Horizonte: (repetir os dados sempre que necessário)
Nome:
Grau de parentesco:
Ocupante do cargo em comissão de:
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Lotação:
Nome:
Grau de parentesco:
Ocupante do cargo em comissão de:
Lotação:
Não me enquadro no grupo de risco à Covid-19, conforme estabelecidos pelos relatórios da Organização
Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde,

considerando as disposições da Lei Federal n.º

13.979/2020, dos Decretos n.º 17.297/2020 e 17.298/2020 e da Portaria Urbel n.º 007/2020, em função da
susceptibilidade e vulnerabilidade dessa parcela da população à doença infectocontagiosa causada pelo
novo coronavirus.
Estou ciente que serei submetido, mensalmente, à avaliação de produtividade a ser realizada pela gerência
ou coordenação à qual estiver subordinado.
Sou sabedor que a inveracidade das declarações neste ato proferidas, acarretarão consequências jurídicoadministrativas cabíveis e tornarão nulo de pleno direito o Contrato Administrativo firmado com a
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - Urbel.
Belo Horizonte,

de

de 2020.

________________________________
(Assinatura)
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