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CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  

Lei Municipal n° 2.175/2016, de 31 de agosto de 2016 
 

MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVEMBRO, pessoa jurídica de Direito 

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

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

representado pela Prefeita Municipal NILVA LOPES MALDANER, brasileira, casada, 

professora, portadora do CIC/MF nº 529.276.280-68, RG nº 1039419401, residente e 

domiciliada junto a Rua Gonçalves Dias, nº 695, na cidade Quinze de Novembro, RS, 

simplesmente denominado MUNICÍPIO, e MARINA BOCCHI, brasileira, solteira, portadora 

do CIC/MF nº 017.688.570-67, RG nº 7093552565, residente e domiciliada na Rua Presidente 

Vargas, nº 1132, apto. 601, na cidade de Cruz Alta, RS, simplesmente denominada 

CONTRATADA, 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° 

2.175/2016, de 31 de agosto de 2016, e as razões expostas no Projeto de Lei Municipal n° 

2.146/2016, devidamente fundamentado pelo Processo Seletivo Simplificado nº 003/2016.  

 

2 - FUNÇÕES  
 

O(a) contratado(a) trabalhará para o MUNICÍPIO junto ao Departamento 

Municipal de Saúde, na função de Médico Pediatra. 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: 

Síntese dos Deveres: Atender crianças que necessitam de serviços médicos, para fins de exames 

clínicos, educação e adaptação; examinar os pacientes internados e em observação; avaliar as 

condições de saúde e estabelecer o diagnóstico; avaliar o estágio de crescimento e 

desenvolvimento dos pacientes; estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático prescrevendo 

medicação, tratamento e dietas especiais; prestar pronto atendimento a pacientes externos sempre 

que necessário ou designado pela chefia imediata; orientar a equipe multiprofissional nos 

cuidados relativos a sua área de competência; participar da equipe médico-cirúrgica quando 

solicitado, zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e local de trabalho; 

comunicar ao seu superior imediato, qualquer irregularidade; participar de projetos de 

treinamento e programas educativos; cumprir e fazer cumprir as normas; propor normas e rotinas 

relativas a sua área de competência; classificar e codificar doenças, operações e causa de morte, 

de acordo com o sistema adotado; manter atualizados os registros das ações de sua competência; 

fazer pedidos de material e equipamentos necessários a sua área de competência; fazer parte de 

comissões provisórias e permanentes instaladas no setor de saúde; atender crianças desde o 

nascimento até a adolescência, prestando assistência médica integral; executar outras tarefas 

correlatas a sua área de competência, inclusive as editadas no respectivo regulamento da 
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profissão; conduzir em situações esporádicas, veículos leves do Poder Público, para o 

desenvolvimento das atividades inerentes a seu cargo.   

 

 

3 - PERÍODO DE VIGÊNCIA 
 

O presente contrato terá a duração de 06 (seis) meses, tendo como termo inicial 

a data de 21 de setembro de 2016 e termo final para fins de rescisão e revogação, a data de 21 de 

março de 2017, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período ou inclusive ocorrer 

antecipação do termo final, tudo de acordo com as necessidades do Departamento para o qual 

será designada. 

 

 

4 - VENCIMENTOS 
 

O Município pagará mensalmente ao contratado, em contrapartida ao 

desempenho de suas funções o valor de R$ 2.189,74 (dois mil, cento e oitenta e nove reais e 

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

de julho de 2002, e alterações posteriores. 

 

 

5 - HORÁRIO DE TRABALHO 
 

O(a) contratado(a) deverá realizar 04 (quatro) horas semanais. 

 

 

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, RS. 

 

 

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. 

Parágrafo Único – O(a) contratado(a) será regulamente inscrito(a) em regime 

oficial de Previdência. 
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8 -AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

 

A presente contratação é realizada conforme autorização constante da Lei 

Municipal nº 2.175/2016, de 31 de agosto de 2016. 

 

 

9 - SUBORDINAÇÃO 

 

O(a) contratado(a) fica diretamente subordinado(a) à coordenação do 

Departamento Municipal de Saúde, devendo desempenhar suas funções de acordo com as 

determinações dela 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 MUNICÍPIO: 

O presente contrato será sumariamente rescindido pelo MUNICÍPIO, sem que 

ao CONTRATADO (a) caiba qualquer reparação pecuniária, exceto os dias trabalhados até 

então, se o CONTRATADO (a) 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(a) Contratado(a) 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 MUNICÍPIO as obrigações do contrato; 

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

boa fama; 

c) o MUNICÍPIO 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(a), nos casos e termos previstos na Lei Municipal 793/02 e suas alterações 

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

Novembro, RS. 
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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 da seguinte rubrica:  

05 - Gerência de Desenvolvimento Humano - Saúde 

05.01. Fundo Municipal de Saúde – Rec ASPS 

1030101072.015000 – Manutenção da Divisão da Saúde, Assistência Médica, 

Odontológica 

3.1.90.04.00.00.00 – Contratação por tempo determinado. Verba 999. 

3.1.91.13.00.00.00 – Obrigações Patronais. Verba 1014. 

 

 

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 o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma, teor e valor, juntamente com 

as testemunhas abaixo, produzindo desde logo seus jurídicos e legais efeitos. 
 

Quinze de Novembro, RS, 21 de setembro de 2016. 

 

 

 

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

MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVEMBRO, RS 

NILVA LOPES MALDANER 
Prefeita Municipal 

 

 

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

CONTRATADO – MARINA BOCCHI 

VISTO: 

 

______________________________________________ 

    Délvio Jung – Assessor Jurídico - OAB.RS 60.020 

 

Testemunhas: 

 

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


