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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO  

Processo Administrativo nº 1.078.462/13 - Contrato nº 102/2013. 

I – PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na cidade 

de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Municipal 

Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293-SJS-IGP/RS, CPF nº. 689842430-00, brasileiro, casado, resi-

dente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul - RS. 

B - CONTRATADO: BALTAZAR CANCI, CI nº 3073873097-SJS/DI/RS, CPF nº 974.764.470-34, 

CAU/RS A 50292-8, brasileiro, solteiro, residente à Linha Rincão, snº, no Município de Taquaruçu do 

Sul, RS. 

 

II - OBJETO: Contrato de Admissão Temporária no Serviço Público Municipal, em caráter e-

mergencial, em conformidade com o disposto nos artigos 231, 233 e 235 da Lei Municipal nº 111/90, 

com a redação dada pelo artigo 1º da Lei Municipal nº 601/2003, de 29 de abril de 2003, e autorização 

contida na Lei Municipal nº 1.294, de 13 de novembro de 2013. 

O objeto deste contrato rege-se pelas seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DISPOSIÇÃO GERAL  
O CONTRATADO é admitido no serviço público municipal, em caráter temporário e emergencial, 

para exercer a função de Motorista, com carga horária de 44 horas semanais de trabalho, para ter exer-

cício junto à Secretaria Municipal de Saúde, a cuja direção e expediente ficará sujeita. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO 

Pelo exercício de suas funções o CONTRATADO receberá, como remuneração mensal, o valor de R$ 

1.002,80 (Um mil e dois reais e oitenta centavos), equivalente ao Padrão 6, Classe A, do Quadro dos 

Cargos de Provimento Efetivo do serviço público centralizado no Executivo Municipal, corresponden-

te ao índice 2.30 do Padrão Referencial a que se refere o art. 28 da Lei Municipal nº 112/90, de 30 de 

julho de 1990, e suas alterações posteriores. 

Parágrafo único. No caso de, na vigência do contrato, ocorrer reajuste no valor do Padrão Referenci-

al, a remuneração acompanhará o valor do novo Padrão. 

CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE PAGAMENTO 

O Pagamento será mensal, nas mesmas datas em que ocorrer o pagamento da remuneração dos demais 

servidores do Quadro Geral do Município, mediante Atestado de Efetividade. 

CLÁUSULA QUARTA – DA CARGA HORÁRIA 

O CONTRATADO cumprirá carga horária de 44 horas semanais de trabalho, obedecendo ao expedi-

ente da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DURAÇÃO 

A contratação vigerá pelo período de 25 de novembro de 2013 a 24 de maio de 2014, podendo ser in-

terrompido a qualquer tempo pelo Município, pelo não cumprimento de qualquer de suas cláusulas por 

parte do CONTRATADO, assegurada a ampla defesa, por desistência do CONTRATADO, ou, ainda, 

em face de interesse público ou da Administração Municipal, denúncia ou recomendação, ou por sus-

pensão ou interrupção, ou prorrogado, em decorrência de acordo entre as partes. 
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 CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES  

O contrato será regido pelas disposições da Lei Municipal nº 111/90, de 30 de julho de 1990, sendo 

assegurado ao CONTRATADO o seguinte, nos termos do seu art. 235: 

a) remuneração equivalente à percebida pelos servidores do Padrão 6, Classe A, do quadro 

permanente do Município, regido pela Lei nº 112/90, de 30 de julho de 1990; 

b) jornada de trabalho de acordo, serviços extraordinários, repouso semanal remunerado, adi-

cional noturno e gratificação natalina proporcional; 

c) férias proporcionais, ao término do contrato; 

d) inscrição no Regime Geral de Previdência Social. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do orça-

mento municipal vigente. 

CLAUSULA OITAVA: FISCALIZAÇÃO 

O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato através do Se-

cretário Municipal de Saúde, Sr. Jair Antonio Zancan, CPF nº. 000.809.720-80, como gestor do 

contrato. 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

Para a solução de litígios na interpretação das disposições deste contrato, não solucionados por acordo, 

fica eleito o Foro da Comarca de Frederico Westphalen. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente em quatro vias de igual teor e forma, 

juntamente com as testemunhas adiante nomeadas. 

 

 Taquaruçu do Sul, RS, 22 de novembro de 2013. 

 

 

           CONTRATANTE,     CONTRATADO, 

         VANDERLEI ZANATTA,           BALTAZAR CANCI 

                Prefeito Municipal 

 

 

JAIR ANTONIO ZANCAN 

GESTOR DO CONTRATO 

 

TESTEMUNHAS:  

 

 

A ____________________________________       B ________________________________ 

 

. 


