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CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE POR MEIO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SMOBI), COMO 

CONTRATANTE, E, COMO CONTRATADO(A), O(A) PROFISSIONAL 

ESPECIFICADO(A) ABAIXO SIGNATÁRIO NOS TERMOS DAS LEI 

MUNICIPAL Nº 11.175 DE 25 DE JUNHO DE 2019. 

 

O Município de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI), com 

sede na Rua Guajajaras, n.º 1.107, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 18.715.383/0001-40, Isenta de 

Inscrição Municipal, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, Leandro 

César Pereira, tendo em vista a Lei Municipal nº 11.175, de 2019, denominado CONTRATANTE e o(a) 

Sr.(a), ______________________________________________, nacionalidade ________________,  

residente à ____________________________________________________, CPF:________________, 

identidade n.º __________________, inscrito(a) no Conselho _________________________________, 

sob o n.º ________________, denominado CONTRATADO(A), resolvem celebrar o presente Contrato 

Administrativo, tendo em vista sua aprovação no Processo Seletivos Simplificado PSS SMOBI 001/2022, 

de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente contrato administrativo tem por objeto a prestação de serviços do CONTRATADO (A) ao 

CONTRATANTE no âmbito do Município de Belo Horizonte, para trabalhar temporariamente, compondo 

a equipe dos profissionais de nível superior e de nível médio, que auxiliarão no incremento e na garantia 

da capacidade operacional da equipe existente, frente as novas demandas em assentamentos de 

interesse social, consubstanciado no respectivo processo administrativo.  

Parágrafo Único – A atuação do profissional será nos assentamentos de interesse social do 

Município de Belo Horizonte, bem como nas unidades administrativas da Companhia Urbanizadora e de 

Habitação de Belo Horizonte (Urbel). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ORDEM DE SERVIÇO 

As especificações acerca da prestação dos serviços objeto deste contrato estarão definidas em Ordem 

de Serviço (OS), na qual deverão constar: 

a) A unidade de lotação onde serão prestados os serviços; 

b) A data de início do contrato; 

c) A jornada diária e semanal da prestação dos serviços, e a especificação da disponibilidade 

diária e semanal; 

d) O valor a ser pago mensalmente a título de remuneração pelos serviços prestados; 
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e) As atribuições de sua responsabilidade. 

Parágrafo único - A OS, após emitida, deverá ser apensada ao contrato, tornando-se dele parte 

integrante, devendo compor o seu respectivo processo administrativo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JORNADA 

A jornada de trabalho do(a) CONTRATADO(A) será de 08 (oito) horas diárias, de segunda a sexta-feira, 

de 08h00min às 17h00min, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas semanais.  

Parágrafo Primeiro - Eventualmente a jornada de trabalho poderá se estender até as 22h00min 

ou nos finais de semana, hipótese em que serão as horas extraordinárias objeto de compensação em 

banco de horas mensal, acrescidas de 50% (cinquenta por cento) da hora normal.  

Parágrafo Segundo - A frequência mensal do (a) CONTRATADO (A) deverá ser atestada pela 

gerência ou coordenação e validada pela Diretoria na qual encontra-se lotado.  

Parágrafo Terceiro - O (A) CONTRATADO (A) perderá a remuneração do dia, se deixar de 

prestar o serviço, sem motivo justificado. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO 

A remuneração devida em decorrência deste contrato é de R$ ________ (_____________), mensais.  

Parágrafo Único - O valor global deste contrato é de R$ ________ (__________________). 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO 

O prazo deste contrato é de 02 (dois) anos, prorrogável uma única vez por igual período, por meio de 

termo aditivo, conforme a conveniência do CONTRATANTE e, nos termos do art. 4º e incisos da Lei nº 

11.175, de 2019, com vigência a contar da data de efetivo exercício, conforme previsão em OS, podendo 

o mesmo ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa da parte interessada, observado o prazo de 30 

(trinta) dias de antecedência para comunicação à outra parte. 

Parágrafo único – É vedado o início de exercício antes da assinatura deste contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS ATRIBUIÇÕES 

O(A) CONTRATADO(A) desempenhará as atividades correspondentes à sua categoria 

profissional/função, submetendo-se às condições e normas gerais de trabalho ditadas pela 

CONTRATANTE, observando o limite estabelecido na OS. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DEVERES DO(A) CONTRATADO(A) 

São deveres do(a) CONTRATADO(A), sem prejuízo de outros: 

a) observar fielmente a legislação, mormente aquela pertinente à presente contratação, bem 

como as prescrições deste Contrato;  

b) manter assiduidade e pontualidade na prestação do serviço;  

c) desempenhar com zelo e presteza as atribuições previstas neste Contrato e para o 

cargo/função;  

d) cumprir as ordens e as instruções superiores, salvo se manifestamente ilegais;  

e) manter conduta compatível com a moralidade administrativa;  

f) tratar a todos com urbanidade.  

Parágrafo Único - Aplicam-se ao(à) CONTRATADO(A) os deveres e as proibições dispostos nos 

artigos 184 e 185 da Lei n° 7.169/1996. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DEVERES DO(A) CONTRATADO(A) 

Além da remuneração pelos serviços prestados, o(a) CONTRATADO(A) fará jus: 

a) a importância equivalente a 1/12 (um doze avos) do salário por mês trabalhado, a título de 

gratificação natalina, considerando-se como mês trabalhado a fração igual ou superior a 15 

(quinze) dias, a ser paga ao final de cada ano no mês de dezembro; 

b) salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. 

c) férias anuais remuneradas de 30 (trinta) dias corridos, acrescidas de um terço a mais do que o 

salário normal, sem prejuízo dos salários, a cada 12 (doze) meses de cumprimento do contrato; 

d) licença maternidade, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 (cento e 

vinte) dias; 

e) prorrogação da licença maternidade por 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 2º da Lei nº 

10.103, de 18 de janeiro de 2011; 

f) licença-paternidade de 05 (cinco) dias úteis consecutivos, contados do nascimento. 

Parágrafo Primeiro – O(A) CONTRATADO(A) poderá ausentar-se do serviço, sem qualquer 

prejuízo, nos termos do artigo 171 da Lei nº 7.169, de 30 de agosto de 1996: 

I. por 1 (um) dia: 

a) para doação voluntária de sangue devidamente comprovada; 

b) para atender convocação judicial, podendo o prazo ser ampliado, desde que a necessidade 

seja atestada pela autoridade convocante; 
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c) para alistar-se como eleitor, nos termos da lei respectiva. 

II. por 2 (dois) dias, em razão de falecimento de irmão; 

III. por 7 (sete) dias consecutivos, em razão de: 

a) casamento; 

b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais ou filhos. 

Parágrafo Segundo - A ausência não autorizada ao serviço não será indenizada/remunerada em 

nenhuma hipótese. 

Parágrafo Terceiro – O(A) CONTRATADO(A) fará jus ao afastamento remunerado por doença 

devidamente comprovada por médico, se submetendo, no que couber, às regras e orientações contidas 

Decreto nº 16.977/2018, sendo que, para períodos superiores a 15 (quinze) dias deverá ser observada 

a legislação previdenciária e instrução do INSS. 

 

CLÁUSULA NONA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

O presente contrato extinguir-se-á, sem direito à indenização: 

I - pelo término do prazo contratual; 

II - por iniciativa do contratante ou do contratado; 

III - pela extinção da causa transitória justificadora da contratação; 

IV - em virtude de caso fortuito ou força maior; 

V - por infração disciplinar do contratado; 

VI - por infringência de quaisquer das cláusulas ou condições previstas na contratação.  

Parágrafo Primeiro - A extinção do contrato, nos casos dos incisos II e III será comunicada com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo Segundo - As infrações disciplinares atribuídas ao contratado serão apuradas mediante 

sindicância a ser concluída no prazo de trinta dias, assegurada a ampla defesa, sem prejuízo de 

responsabilização civil e criminal. 

Parágrafo Terceiro - A não assunção no prazo contratual estabelecido para início das atividades, 

poderá ensejar, sem justificativa plausível, a imediata extinção do contrato sem direito a nenhum tipo de 

indenização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

Sobre os valores devidos ao profissional incide o desconto previdenciário, nos termos Decreto Federal 

nº 3.048/99 e da legislação geral da Seguridade Social. 
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Parágrafo único - O tempo de serviço prestado em virtude deste contrato e suas eventuais 

prorrogações e contrato será contado para efeitos previdenciários. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas resultantes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n.º 

2700.1100.15.452.057.2770.0001.319004.00.00.00 Fonte analítica 100, para o ano de 2022. 

Parágrafo Único - Caso ocorra alteração das dotações orçamentárias, estas passarão a fazer 

parte do processo administrativo, referente ao contrato em apreço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte com a renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja para dirimir eventuais divergências decorrentes das obrigações e compromissos 

assumidos pelos mesmos neste contrato. 

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 03 (três) vias 

de igual teor e forma para um só efeito de direito. 

Belo Horizonte, ____ de __________de ____. 

 

 

_____________________________________ 

Contratado(a) 

 

 

_____________________________________ 

Leandro César Pereira 

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 

 

 

Testemunhas: 

 

1) ______________________________ 

CPF nº: 

2) ______________________________ 

CPF nº :  

 


