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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADMISSÃO EM EMPREGO NO 

SERVIÇO PÚBLICO Nº. 119/2016 

Processo Administrativo nº. 1.000.552/2016 

 

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 

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

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

 

B - CONTRATADA: VANESSA THAIS DOS SANTOS, RG  nº 4070243078, CPF nº 020.602.740-

01, CTPS nº 4318239, série 003-0/RS, PIS/PASEP 207.17436.75-0, brasileira, solteira, maior, residen-

te na Linha Barra do Fortaleza, neste Município de Taquaruçu do Sul, RS. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: autorização contida na Lei nº 1.536, de 26 de outubro de 2016, 

processo Administrativo nº 1.000.552/2016 e as condições inseridas neste contrato. 

 

III – CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

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

tadora do PIM – Programa Primeira Infância Melhor, Classe A, pelo prazo de 1º de dezembro de 

2016, até 31 de maio de 2017, podendo ser rescindido a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 30 

(trinta) dias, pelo Município, pelo não cumprimento de qualquer de suas cláusulas por parte da CON-

TRATADA, assegurada a ampla defesa, por desistência da CONTRATADA, ou ainda, em face de 

interesse público ou da Administração Municipal, denúncia ou recomendação da autoridade competen-

te a que estiver sujeito. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – CARGA HORÁRIA E LOCAL DE TRABALHO  

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

Municipais de Saúde, Assistência Social, Habitação e Educação e Cultura, no atendimento às famílias 

participantes do Programa Primeira Infância Melhor. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO 

Pelo exercício do emprego a CONTRATADA receberá, como remuneração mensal, o valor de R$ 

1.002,65 (Um mil e dois reais e sessenta e cinco centavos), equivalente ao Padrão 1, Classe A, índice 

1,80 do Padrão Referencial a que se refere o art. 2º da Lei nº 970, de 28 de maio de 2009, que instituiu 

o Quadro de Empregos Públicos da Área de Saúde do Município. 

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 QUARTA - 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. 
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CLÁUSULA QUINTA – 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 pelas Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Ha-

bitação e Educação e Cultura e demais disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, sendo assegurado a CONTRATADA o seguinte: 

a) remuneração equivalente à percebida pelos demais empregados públicos, Classe A; 

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

c) 13º salário (gratificação natalina) e férias proporcionais, ao término do contrato; 

d) inscrição no Regime Geral de Previdência Social; 

e) Programa Auxílio alimentação. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

mento municipal vigente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 

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

nados por acordo, fica eleito o Foro da Comarca de Frederico Westphalen, RS. 

 

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, 29 de novembro de 2016. 

 

 

 

 

        VANDERLEI ZANATTA,                                     VANESSA THAIS DOS SANTOS 

             Prefeito Municipal                                         CONTRATADA. 

               CONTRATANTE 

 

  

TESTEMUNHAS:  

 

 

Testemunhas: 

A   ______________________________    B _____________________________   

NOME:                                                                     NOME: 

CPF. Nº                                                                     CPF. Nº 

 

 


