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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADMISSÃO EM EMPREGO 

NO SERVIÇO PÚBLICO  Nº 048/2012 

 

I – PARTES: 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, inscrita no CNPJ sob nº 

92403567/0001-27, com sede na cidade de Taquaruçu do Sul, RS, à Rua.do Comércio, nº 1.424, 

neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Mauro Olinto Sponchiado, brasileiro, 

casado, RG nº 5042533686 e CPF nº 494.125.660-34, residente e domiciliado na Rua da Figueira, 

70, nesta cidade de Taquaruçu do Sul, RS. 

 

CONTRATADA: FABIANE DA CONCEÇÃO WICHINHESKI, RG  nº 8087319061, CPF nº 

015.979.180-40 CTPS nº 2754168, SÉRIE 003-0, /RS, PIS/PASEP 206.34149.56-8, brasileira, 

solteira, maior, Técnica em Enfermagem, residente na Linha Santo Antônio, neste município de 

Taquaruçu do Sul, RS. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Autorização contida na Lei nº 1.173, de 4 de abril de 2012, 

e as condições inseridas neste contrato e na Lei nº 970, de 28 de maio de 2009 e suas alterações 

posteriores. 

 

III - CONDIÇÕES 

CLÁUSULA PRIMEIRA : DO OBJETO 

Constitui objeto deste contrato a admissão no serviço público municipal no emprego de 

Agente Comunitária de Saúde, padrão 1, Classe A, em caráter emergencial pelo prazo determi-

nado de 6 (seis) meses,  iniciando em 8 de maio de 2012 e encerrando em 7 de novembro de 2012, 

a ser desenvolvido junto à Secretaria Municipal de Saúde, Micro Área 4. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – CARGA HORÁRIA E LOCAL DE TRABALHO  

A carga horária será de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, a ser exercidas junto à 

Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento às famílias da Micro Área 4, do Programa de A-

gentes Comunitários de Saúde – Estratégia de Saúde da Família. 

 

CLAUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO 

Pelo exercício do emprego a CONTRATADA receberá, como remuneração mensal, o va-

lor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), equivalente ao Padrão 1, Classe A, índice 1,80 do Pa-

drão Referencial  a que se refere o art. 19 da Lei nº 970, de 28 de maio de 2009, que instituiu o 

Quadro de Empregos Públicos da Área de Saúde do Município, atualizado pela Lei nº 1.166, de 7 

de março de 2012, acrescido de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Salário Mínimo Nacional a 

título de Adicional de Insalubridade. 

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

Referencial, a remuneração acompanhará o valor do novo Padrão. 

 

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO 

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

dos demais servidores do Quadro de Empregos Públicos da Área da Saúde do Município. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DURAÇÃO 

 A contratação vigerá pelo período de 6 (seis) meses, a contar de 8 de maio de 2012, po-

dendo ser interrompido a qualquer tempo pelo Município, pelo não cumprimento de qualquer de 
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suas cláusulas por parte da CONTRATADA, assegurada a ampla defesa, por desistência da CON-

TRATADA, mediante comunicação antecipada de, no mínimo 30 (trinta) dias, ou, ainda, em face 

de interesse público ou da Administração Municipal, denúncia ou recomendação da autoridade 

competente da área da saúde a que estiver sujeito, ou, ainda, prorrogado por igual período, em 

virtude de interesse público.  

  

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES  

 O contrato será regido pelas disposições da Lei Municipal nº 970/2009, especialmente no 

tocante ao treinamento e atualizações promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde, e demais 

disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, com as devidas anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social da contrata-

da. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

 ÓRGÃO: 07 – SECRETARIA DE SAÚDE 

 UNIDADE: 02 – SMS FMS Convênios 

 ATIVIDADE: 2.027 – Manutenção de Unidades de Saúde Convênios 

 ELEMENTO: 294 - 3.1.90.04.00.00.00.00.4530 – Contratação por Tempo Determinado. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 

 Para a solução de litígios na interpretação das disposições administrativas deste contrato, 

não solucionados por acordo, fica eleito o Foro da Comarca de Frederico Westphalen, RS, e, para 

as questões relativas ao vínculo de trabalho, à Justiça do Trabalho. 

 

 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, 8 de maio de 2012. 

 

 

 

 

           CONTRATANTE              CONTRATADA 

      MAURO OLINTO SPONCHIADO         FABIANE DA CONCEIÇÃO WICHINHESKI  

           Prefeito Municipal 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

 

____________________________                  _____________________________ 


