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Dar-so-o a roncl.uão «Jorna contrato: 

I - A pedido do controtado; 
II - Por coiivonipjRtla 'da Administração, a juízo da autoridade 

que pi;oc.'«1"JU 5 «ontratoçfioj 
III - Qoarntu o contratado Incorror cm falta disciplinar? 
IV - Automntimumirl'.«*, no termino do proso onl\lpu1«n1o} 
V - Pelo não atendiMontooo prazo ônttpulado poro Inicio do oxor-

elcJo ( .111. Uv, 5 7.V, H.MJioto n9 /«MJ ) . 

CLAUSULA QUINTA 
DIl<KU'OS_K VflWTA<?t-:Mg 

Ao contrntndí) assiste igunl» direitos e vantagens dos servido-
res públicos municipais, no que couber, e observado' Kpwpre o toi 
mo rii.ui do contrato. 

ciAUSULA SEXTA 
MÎ VItKiii:, l'|tn| m.rpKS IS I;IJ}.;I'ON»A1)i 1.11'Al>K_S • 

0 coniratodu rsln oujf»M:o nos iwninoa doveron n proibições, inclu 
eive no.tocante 5 acumulação de corgon ou funçõeo pGbllcan, o oo 
mesmo reglaw.de responsabilidade vigentes paia os domais servido 
res pGbliços municipais^ no que couber. 

CLAUSULA SfiTIMA 
JORNADA PB TRAPALHO 

0 controlado õ obrigado a prestar horas semanais do 
trabalho, vinculando-se as normas internas da Prefeitura do Muni-
cípio dé São Paulo, inclusive, quanto ao cumprimento da jornada 
de trabalho e registro do ponto. 

CLAUSULA OITAVA 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

"O contratádo deve assumir os serviços prestados na Unidade 
• . . no prnzo máximo de . dlos, 

a contar da data da assinatura do contrato, munido da "Comunica -
ção de inicio de Exercício", sob pena de ser o presente, automatj. 
comente, rescindido. 

• Expirado o prazo contratual ( ), o contratado deve 
rã dirigir-se ao Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria 
Municipal da Administração, localizado na Rua Pedro Toques, 77 , 
para verificação final de seus direitos, não fazendo jus.a qual-
quer remuneração por dias de serviços prestados que cxccdercm o 
prazo çontratual. 

•O contratado cstS proibido de prestar serviços diversos-dos cons 
tantes deste instrumento,.bem como receber designações especiais ou 
ser nomeado para cargos em comissão. 

b; para constar, foi lavrado o presente Termo cm 03 (três) vias de 
-igual teor, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes 
e por 02 (duas) testemunhas. 

São Paulo, de do' 19 

CONTRATANTE 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS; 

TERMO DE ADITAMENTO n? / . 
DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

. VIÇOS POR TEMPO DETERMINADO : 
• / 

CONTRATANTEi PREFfelTURA DO MUNICJriO DE SAO 
PAULO, através do Secretário Mu 
. nicipal . • • . 
conforme autorização do ÍJra.Pre 
feita por despacho publicado no 
D.O.M. de • , consoan-
te processo administrativo n* 

CONTRATADO> 

OBJETOt PRORROGAÇÃO do Contrato de Pres 
taçSo do Serviço por Tempo De-
terminado, nos termos do § 19 , 
do artigo 39, da Lei n9 10.793/ 
89. 

[ A Prefeitura do Município de são Paulo, 
ato representada pelo (a) Sr(a) Secretário (a) Municipal 

' © o Sr . (o) 

RC n9 
Titulo de Eleitor n9 
nascido (a) aos 
de ' 

CPF n9 
Seção 
filho ( 

, firmam o presente nditnincnto rio Con 
trato de Prestação do Serviços por Tempo Determinado n9 / , 
de acordo com a autorização constante do processo administrativo 
epigrafado, mediante as seguintes cláusulas* 

1. Fica prorrogado pelo prazo de 
meses, contados a partir de de ._ de 
trato firmado entre as partes 
n9 

_( ) 
o con 

através do processo administrativo 
nos termos da alínea- , do § 

19,'do artigo 39, da Lei n9 10.793/89. 

2. Ficam mantidas e ratificadas todas as de-
mais clausulas e condições do Contrato original, firmado aos 
de de . 

3. As despesas decorrentes do presente cor-
rerão ã conta da dotação orçamentária , • 

E, por estarem., assim, justo e contratados , 
assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teoi 
perante aa testemunhas abaixo. 

Sâo Paulo, de 

CONTRATANTE 

CONTRATADO (a) 

TESTEMUNHAS 


