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CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  

Lei Municipal n° 2.090/2015 de 20 de maio de 2015 
 

MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVEMBRO, pessoa jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ nº 91.574.764/0001-46, com sua Prefeitura Municipal localizada junto 

a Rua Gonçalves Dias, nº 875, na cidade de Quinze de Novembro, RS, neste ato representado 

pela Prefeita Municipal NILVA LOPES MALDANER, simplesmente denominado 

MUNICÍPIO, e LUCIANO DIETZE HORBACH, brasileiro, casado, portador do CIC/MF nº 

003.953.730-77, RG nº 9064769236, residente e domiciliado na localidade de Linha Nova União 

– interior do município de Quinze de Novembro, RS, simplesmente denominado 

CONTRATADO, pelo presente instrumento resolvem contratar o que fazem pelas cláusulas 

abaixo constantes: 

 

1 - OBJETO  
 

A presente contratação tem por objetivo atender as necessidades de 

excepcional interesse público da Prefeitura Municipal, conforme os termos da Lei Municipal n° 

2.090/2015, de 20 de maio de 2015, e as razões expostas no Projeto de Lei Municipal n° 

2.070/2015, que autorizam a abertura de Processo Seletivo Simplificado nº 02/2015. 

 

2 - FUNÇÕES  
 

O CONTRATADO trabalhará para o MUNICÍPIO junto ao Departamento 

Municipal de Obras, Viação e Urbanismo - na função de Motorista e Operador de Máquinas – 40 

horas semanais. As atividades consistem em executar as atribuições previstas na Lei Municipal 

n° 795/2002 de 08 de julho de 2002, e suas alterações posteriores, que estabelece as seguintes 

atribuições: 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO: Dirigir e conservar veículos do município. Auxiliar no 

carregamento e descarregamento dos veículos.  Dirigir veículos automotores, acionando os comandos de 

marcha e direção, conduzindo-o em trajeto determinado para efetuar transporte de escolares, passageiros e 

ambulâncias. Operar máquinas rodoviárias agrícolas e equipamentos rodoviários. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO: Dirigir automóveis, caminhões, carro pipa, vans, ônibus e 

outros veículos destinados ao transporte de  cargas ou de passageiros; recolher máquinas, equipamentos 

rodoviários e veículos à garagem quando concluído o serviço do dia; manter automóveis, caminhões e 

outros veículos rodoviários em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de urgência; zelar 

pela conservação dos veículos que lhes forem confiados; providenciar no abastecimento de combustível, 

água e lubrificantes; comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia no funcionamento dos 

veículos; preencher planilhas de controle de quilometragem e destino de viagens. Auxiliar no 

carregamento e descarregamento de veículos; executar outras tarefas semelhantes. Dirigir veículos 

automotores, acionando os comandos de marcha e direção, conduzindo-o em trajeto determinado, de 

acordo com as regras de trânsito e instruções recebidas, para a efetuar o transporte de escolares, 

passageiros e ambulâncias do município; examinar ordens de serviço, verificando o itinerário a ser 

seguido, os horários, números de deslocamentos e outros instruções para programar as suas tarefas;  zelar 

pelo bom andamento do transporte, adotando  as medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer 

anomalia par a  garantir a segurança dos serviços prestados aos passageiros e ao veículo;  zelar pela 

segurança e conforto dos passageiros,  amparando-os  no acesso ao veículo além de observar as 

acomodações antes de acionar o veículo;  construir regras de convivência de modo que seja respeitado a 
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segurança e bem estar dos passageiros, suas relações e a conservação e limpeza do veículo; inspecionar 

periodicamente os veículos automotores, verificando os níveis de combustível, óleo, água, estado de 

funcionamento e dos pneus, providenciar o abastecimento e reparos necessários;  providenciar os serviços 

de manutenção, comunicando falhas e solicitando reparos par a assegurar seu perfeito estado;  recolher o 

veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o a garagem para permitir-lhe sua manutenção e 

abastecimento. Realizar com zelo e perícia os trabalhos que lhe forem confiados; executar terraplanagem 

nivelamento, abaulamentos, abrir valetas e cortar taludes; prestar serviços de reboque, realizar serviços 

agrícolas com tratores; operar com rolo compressor; dirigir máquinas e equipamentos rodoviários; 

proceder ao transporte de aterros efetuar ligeiros reparos quando necessário; providenciar o abastecimento 

de combustível água e lubrificantes nas máquinas sob responsabilidade; zelar pela conservação e limpeza 

das máquinas sob sua responsabilidade; comunicar ao seu superior qualquer anomalia no funcionamento 

da máquina; executar outras tarefas semelhantes. Dirigir motoniveladora, retro escavadeira, carregadeira, 

rolo compactador, tratores e assemelhados na área de máquinas  e equipamentos pesados. 

 

3 - PERÍODO DE VIGÊNCIA 
 

O presente contrato terá como termo inicial a data de 15 de junho de 2015, e 

termo final para fins de rescisão e revogação, a data de 15 de outubro de 2015, podendo ocorrer 

a prorrogação por mais 02 (dois) meses ou a antecipação do termo final, tudo de acordo com as 

necessidades do Departamento para o qual será designado. 

 

4 - VENCIMENTOS 
 

O Município pagará mensalmente ao contratado, em contrapartida ao 

desempenho de suas funções o valor de R$ 1.592,22 (um mil, quinhentos e noventa e dois reais e 

vinte e dois centavos), em conformidade com o disposto na Lei Municipal n.º 795/02, de 08 de 

julho de 2002, e alterações posteriores, em especial a Lei Municipal n° 2.069/2015, de 20.01.15. 

 
5 - HORÁRIO DE TRABALHO 
 

O contratado deverá realizar quarenta (40) horas semanais, junto ao 

Departamento Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, de acordo com horário definido pela 

autoridade competente. 

 

6 - PRECEITOS LEGAIS INVOCADOS 

 

Vincula-se a presente contratação ao inciso IX, do artigo 37 da CF/88, aos 

artigos 152 a 156 da Lei Municipal nº 793/02 e suas alterações posteriores a qual dispõe sobre o 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Quinze de Novembro. 

 

7 - REGIME DA CONTRATAÇÃO 

 

O presente contrato, de acordo com o artigo 156 da Lei Municipal 793/02 e 

suas alterações posteriores o qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

de Quinze de Novembro, será de natureza administrativa, sem a assinatura de CTPS e 

consequentemente sem recolhimento do FGTS. 
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Parágrafo Único - O contratado será regulamente inscrito em regime oficial de 

Previdência. 

 

8 -AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

 

A presente contratação é realizada conforme autorização constante da Lei 

Municipal nº 2.090/2015, de 20 de maio de 2015. 

 
9 - SUBORDINAÇÃO 

 

O contratado fica diretamente subordinado à coordenação do Departamento 

Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, devendo desempenhar suas funções de acordo com as 

determinações delas emanadas. 

 

10 - ANTECIPAÇÃO DA RESCISÃO 

 

Qualquer das partes que desejar rescindir o contrato antes de seu término, 

previsto na cláusula terceira, deverá avisar a outra com antecedência de 30 (trinta) dias. 

 

11 - RESCISÃO  
 

Pelo Contratante: 

O presente contrato será sumariamente rescindido pelo MUNICÍPIO, sem que 

ao CONTRATADO caiba qualquer reparação pecuniária, exceto os dias trabalhados até então, se 

o CONTRATADO incidir em qualquer das faltas arroladas na Lei Municipal 793/02 e suas 

alterações posteriores a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Quinze de Novembro. 

Pelo Contratado: 

O Contratado poderá rescindir o presente contrato, com direito à indenização 

no valor equivalente à metade da remuneração a que teria direito até o término normal 

estipulado, quando: 

a) não cumprir o Contratante as obrigações do contrato; 

b) praticar o contratante, ou seus prepostos contra ele, ato lesivo da honra e 

boa fama; 

c) o contratante ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso 

de legítima defesa própria ou de outrem. 

 

 

12 - PENALIDADES 

 

É lícito ao Município aplicar as penalidades de advertência e suspensão ao 

CONTRATADO, nos casos e termos previstos na Lei Municipal 793/02 e suas alterações 

posteriores dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Quinze de 

Novembro. 
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13 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

As situações e casos não expressamente tratados neste contrato, regem-se pelo 

disposto na Lei Municipal 793/02 e suas alterações posteriores a qual dispõe sobre o Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Quinze de Novembro. 

 

14 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

A despesa decorrente deste contrato correrá a conta das dotações orçamentárias 

respectivas  

 

15 - FORO 
 

Fica eleito o Foro da Comarca de Ibirubá, RS, para dirimir quaisquer 

controvérsias decorrentes do presente contrato. 

 

E, por estarem plenamente justos e certos do teor das presentes cláusulas, 

assinam em 02 (duas) vias de igual forma, teor e valor, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 

Quinze de Novembro, RS, 15 de junho de 2015. 

 

 

 

................................................................................. 

MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVEMBRO, RS 

NILVA LOPES MALDANER 
Prefeita Municipal 

 

 

.......................................................................................... 

CONTRATADO – LUCIANDO DIETZE HORBACH 

 

VISTO: 

 

______________________________________________ 

DÉLVIO JUNG – Assessor Jurídico - OAB.RS 60020 

 

 

Testemunhas: 

 

1..........................................................  2..........................................................

 

 


