
ESTADO DA BAHIA

FUNDO MlINICIPAL SAÚDE DE SEABRA
Praça Benjamin Constant, n° 18
Centro -Seabra - Bahia
CNPJ n° 11.235.051/0001-19

CONTRATO DE AUXÍLIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA MEDIANTE RECURSO
PECUNIÁRIO N° S0028-2020

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA E O SR RAFAEL
RAMOS LOPES.

Nesta data, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA, inscrito no CNPJ sob n.°
11.235.051/0001-19, com sede na Praça Benjamin Constant n° 18, Centro - Seabra - BA.,

neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, LEANDRO ATHAYDE DE
SOUZA, brasileiro, inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 016.267.325-66 e
portador do RG. n° 09952652-24/SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Ana Nery, 726 -
Centro - Seabra - Bahia e o Sr RAFAEL RAMOS LOPES, brasileiro, portador do RG de n°
11916956 89 SSP-BA e do CPF n° 050.201.195-55, médico do Projeto Mais Médicos para o
Brasil nesta cidade de Seabra/BA, conforme Portaria Interministerial n° 1369/MS/MEC de 08
de julho de 2013, Portaria n° 30 de 12 de fevereiro de 2014, Portaria n° 436, 17 de agosto de
2016 e Decreto Municipal n° 371/2015 de 30 de setembro de 2015, resolvem e acordam na
celebração do presente TERMO CONTRATUAL, mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA I- Do Objeto:

Constitui objeto do presente contrato, assegurar ao médico, acima qualificado, participante do
Projeto Mais Médicos para o Brasil , que exerce serviços médicos na Unidade Básica de
Saúde da Família no Bairro Santa Luzia, neste Município de Seabra/BA, o fornecimento de
alimentação, moradia e de água potável na modalidade de recurso pecuniário, durante os
meses de Janeiro a Dezembro de 2020.

CLÁUSULA II- Da vigência:

O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a viger do dia da assinatura do contrato até o
dia 31/12/2020, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes.

CLÁUSULA III- Do valor do Recurso Pecuniário:

O valor a ser pago mensal, do recurso pecuniário será de R$ 1.700,00 (Hum mil, setecentos
reais), perfazendo o valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) destinado para locação de imóvel,
em padrão suficiente para acomodar o médico e seus familiares, ou seja, auxílio moradia, e o
valor de R$ 700,00 (setecentos reais) destinado para auxílio alimentação e água potável,
totalizando o valor deste contrato, a importância global de R$ 1.700,00 (Hum mil, setecentos
reais).

CLÁSULA IV- Do Crédito Orçamentário:

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da seguinte dotação:

Unidade Orçamentária: 06 -Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 06.01- Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.033 - Manutenção dos Serviços Técnicos do Fundo Municipal de Saúde
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Classificação Económica: 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Fonte: 1.0002.000015

CLAUSULA V- Da Vinculação:

Ficam vinculados a este termo a Portaria Interministerial n° 1369/MS/MEC de 08 de julho de
2013, Portaria n° 30 de 12 de fevereiro de 2014, Decreto Municipal n° 371/2015 de 30 de
setembro de 2015 e Portaria n° 436, de 17/08/2016, independentemente de transcrição, o
qual dispõe sobre o pagamento dos recursos pecuniários e demais obrigações assumidas
com o Projeto Mais Médicos para o Brasil, no âmbito do Município de Seabra/BA.

CLÁUSULA VI - Das Disposições Finais:

Fica eleito o Foro desta Comarca para dirimir eventuais dúvidas decorrentes da execução
deste contrato.
As partes obrigam-se por si e por seus sucessores, a qualquer título, cumprir o presente
contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor, os representantes acima qualificados, juntamente com as testemunhas,
abaixo e a tudo presentes, para que se produzam os efeitos legais.

Seabra- Ba, 15 de janeiro de 2020.

ÁU^ (- k-,
Rafael Ramos LopesKatia Milene Lopes Araújo

~ .
Médico- CRM 32692

TESTEMUNHAS:

& <70
RG: RG:

PARECER JURÍDICO PUBLICAÇÃO:

Nos termos do art. 26 e parágrafo único art. 61 da Lei
Federal n° 8.666/93 a Prefeitura Municipal de Seabra -
BA publica o presente instrumejnto em local apropriado
para que seja dado o fiel/cumprimento para produção
dos seus eftitcjs de direito

Em análise ao presente contrato constatei que o
mesmo se encontra em plena conformidade com os
ditames estabelecidos pela lei 8666/93

i
Matheus Cotrim

Advogado
OAB/BA 38.042

// -Em:

ICO.Procurador Jurídico
João Ivefsin Musskbpf dé Carvalho \
Secretario ytáhicipal de Administração

/ OAB(BA) - 25.540

2



Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAFAEL RAMOS LOPES
CPF: 050.201.195-55
Certidão n°: 1345965/2020
Expedição: 15/01/2020, às 14:55:30
Validade: 12/07/2020
de sua expedição.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

C e r t i f i c a - s e R A F A E L
050.201.195-55, NÃO CONSTA do Banco

R A M O S L O P E Sq u e
, inscrito(a) no CPF sob o n°

Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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SECRETARIA DA FAZENDALt

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20200188714

NOME

RAFAEL RAMOS LOPES

INSCRIÇÃO ESTADUAL CPF

050.201.195-55

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 15/01/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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