
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO 

Nº 064/2016. 
 

Processo Administrativo nº 1.019.540/2016 
 

I. PARTES: 

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

Público, inscrito no CNPJ sob nº 92.403.567/0001-27, com sede na 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 

689.842.430-00, brasileiro, casado, residente na Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na 

cidade de Taquaruçu do Sul/RS. 

 

CONTRATADA: 

ANDREA SETTI, brasileira, união estável, inscrita no CPF nº 267.933.138-

94, RG nº 12.539.035-x/SSP/SP, CRM/RS nº 31.270, PIS/PASEP nº 1.705.599.786-9, CTPS 

nº 2755813 Série 003-0 RS, Título Eleitoral 0017 1865 150 141 SP, residente na Rua Primo 

Teston, nº 130, na cidade de Irai/RS. 

 

II. OBJETO: 

Contrato de Admissão Temporária no Serviço Público Municipal, em 

caráter emergencial, em conformidade com o disposto nos artigos 231, 233 e 235 da Lei 

Municipal nº 111, de 30 de julho de 1990 e alterações posteriores, e autorização contida na 

Lei Municipal nº 1.501, de 27 de abril de 2016, processo Administrativo nº 1.019.540/2016, 

Edital nº 006/2016, para exercer o cargo de Médica de Família e Comunidade, que se regerá 

pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

III. DISPOSITIVOS: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
A CONTRATADA é admitida no serviço público municipal, em caráter 

temporário e emergencial, para exercer a função de Médica de Saúde da Família e da 

Comunidade, com carga horária de 40 horas semanais de trabalho e 200 horas mensais, para 

ter exercício junto à Secretaria Municipal de Saúde, a cuja direção e expediente ficará 

sujeita. 

§ 1º. A CONTRATADA é designada, a contar de 1º de junho de 2016, para 

assumir as atribuições e responsabilidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF), antigo 

Programa de Saúde da Família (PSF), sendo-lhe assegurado um acréscimo de 50% 

(cinquenta por cento) em seu coeficiente de vencimento, e por conseqüência no valor do 

vencimento. 

§ 2º. A CONTRATADA é designada, a contar de 6 de junho de 2016, para 

desempenhar 50% (cinquenta por cento) dos serviços de plantão médico-hospitalar 

mensal, equivalente a duas semanas por mês, sendo: nos dias úteis da semana, de segunda a 

sexta-feira, das 18h às 8h do dia seguinte; nos finais de semana, das 8h de sábado até as 8h 

de segunda feira; nos feriados e dias declarados como de expediente facultativo no serviço 

público municipal, das 8h do dia às 8h do dia seguinte, no Hospital Municipal São Roque, de 

Taquaruçu do Sul, na modalidade sobreaviso, de acordo com a escala estabelecida pela 



Secretaria Municipal de Saúde, responsável pela Administração do Hospital Municipal São 

Roque, devendo perceber, durante o exercício, o valor equivalente a 10,56 vezes o valor do 

padrão referencial (R$ 543,61), a que se refere o artigo 28 da Lei Municipal nº 112, de 30 de 

julho de 1990, perfazendo R$ 5.740,52 (cinco mil setecentos e quarenta reais e cinquenta e 

dois centavos) mensais, a qual não se incorporará para qualquer efeito à remuneração do 

servidor, e em conformidade com a Lei Municipal nº 1.417, de 11 de março de 2015. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO 
§ 1º. Pelo exercício do cargo e pelas atribuições e responsabilidades da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), a CONTRATADA perceberá, como vencimento 

mensal, o valor de R$ 15.982,13 (Quinze mil novecentos e oitenta e dois reais e treze 

centavos), equivalente ao Padrão 6, Classe A, do Quadro de Empregos Públicos da Área da 

Saúde do Município de Taquaruçu do Sul a que se refere a Lei Municipal nº 970, de 28 de 

maio de 2009, correspondente ao índice 19,60 vezes acrescido de 50% (cinquenta por cento), 

equivalendo-se a 29,40 vezes, o valor do Padrão Referencial (R$ 543,61) a que se refere o 

art. 28 da Lei Municipal nº 112, de 30 de julho de 1990 e alterações posteriores. 

 

§ 2º. A CONTRATADA fará jus a percepção: 

a) do adicional de insalubridade, em grau médio, no valor correspondente a 

20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo vigente, equivalente a R$ 176,00 (cento e 

setenta e seis reais) mensais, em conformidade com o disposto nos artigos 87 e 88, da Lei nº 

111, de 30 de julho de 1990 e alterações posteriores; combinado com o art. 1º, inciso II, 

alínea "e", da Lei nº 150, de 30 de janeiro de 1991, com redação dada pela Lei nº 1.431, de 

22 de abril de 2015, e com fundamento no Laudo Técnico de Condições Ambientais de 

Trabalho (LTCAT) e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), elaborados pela 

empresa MEDCENTER SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, CNPJ 

08.051.477/0001-08, no mês de março de 2015. 

b) do Auxilio Alimentação Indenizatório, equivalente a R$ 65,00 (sessenta e 

cinco reais) mensais, nos termos da Lei 1.274, de 15 de agosto de 2013; 

 

§ 3º. A CONTRATADA perceberá como remuneração mensal bruta, 

cumprida as 200 (duzentas) horas mensais de trabalho nos termos da cláusula primeira, o 

valor de R$ 21.963,65 (vinte e um mil novecentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco 

centavos), compreendido: o vencimento (R$ 15.982,13); o plantão médico-hospitalar mensal 

na modalidade sobreaviso (R$ 5.740,52); o adicional de insalubridade (R$ 176,00); e o 

auxilio alimentação indenizatório (R$ 65,00). 

 

§ 4º. Caso ocorra reajuste no valor do Padrão Referencial, durante a vigência 

do contrato, o mesmo será aplicado ao presente termo. 

 

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 fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 



CLÁUSULA QUARTA – CARGA HORÁRIA 

A CONTRATADA cumprirá carga horária de 40 (quarenta) horas semanais 

de trabalho e 200 (duzentas) horas mensais, obedecendo ao expediente designado pela 

Secretaria Municipal de Saúde, a qual, mensalmente, atestará a sua efetividade. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DURAÇÃO 

A contratação vigerá pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 1º de junho 

de 2016, ou seja, de 01/06/2016 a 31/05/2017, podendo ser interrompido a qualquer tempo 

pelo Município, pelo não cumprimento de qualquer de suas cláusulas por parte da 

CONTRATADA, assegurada ampla defesa; por desistência da CONTRATADA, 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, ser prorrogado, em decorrência 

de acordo entre as partes e do interesse público, mediante assinatura de termo aditivo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES 

§ 1º. O presente contrato é de natureza administrativa, regido pelas 

disposições da Lei Municipal nº 111, de 30 de julho de 1990 e alterações posteriores, ficando 

assegurados os seguintes direitos a contratada, nos termos do seu art. 235; 

a) Remuneração proporcional ao número de horas contratadas, conforme 

previsto na cláusula segunda; 

b) Jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas) 

mensais, de acordo com o estabelecido pela Secretaria de Saúde, repouso semanal 

remunerado, gratificação natalina e caso fizer jus adicional noturno e serviços 

extraordinários; 

c) Férias proporcionais, ao término do contrato; 

d) Inscrição no Regime Geral de Previdência Social; 

 

§ 2º. Também fará jus: 

a) Adesão, facultativa, ao plano de saúde do IPERGS, nos termos da Lei 

1.071 de 20 de dezembro de 2010; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

As despesas decorrentes da aplicação do presente termo serão atendidas por 

dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal vigente, vinculadas a Secretaria 

Municipal Saúde, Atividades 2026 - Manutenção das Unidades de Saúde Asps e 2027 - 

Manutenção das Unidades de Saúde Convênios. 

 

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO. 

O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente 

contrato através da Secretária Municipal de Administração, Senhora Cristiane Casaril Lorini, 

CPF nº 000.329.350-56, como gestora do contrato. 

 

 

 

 



CLÁUSULA NONA - FORO. 

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

solucionados na via administrativa ou por acordo, fica eleito o Foro da Comarca de 

Frederico Westphalen, RS. 

 

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente em três vias de 

igual teor e forma, juntamente com as testemunhas adiante nominadas. 

 

Taquaruçu do Sul, RS, 1º de junho de 2016. 

 

 

 

Andrea Setti, 

Médica, 

Contratada. 

 Município de Taquaruçu do Sul, 

Vanderlei Zanatta, Prefeito Municipal, 

Contratante. 

 

Cristiane Casaril Lorini, 

Secretária de Administração, 

Gestora do Contrato. 

 

 

Testemunhas: 

 

 

Nome: 

CPF: 

 Nome: 

CPF: 

 


