
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GIRUÁ

“CAPITAL DA PRODUTIVIDADE”
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATO Nº 063/2020                               

LEIS Nº 6907/2020

EDITAIS Nº 081/2020 e 090/2020

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ E O SENHOR MARCELO JOSÉ DIESEL

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO  DE GIRUÁ,  pessoa  jurídica  de  direito  público,  inscrito  no  CNPJ  sob

N.º 87.613.048/0001-53, com sede na Rua Independência nº 90 – centro, nesta cidade de Giruá/RS,

representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. RUBEN WEIMER, brasileiro, casado, portador do RG

Nº 4028064261,  inscrito  no  CPF sob nº  533.314.600-44,  residente  e  domiciliado  sito  a  Rua Bento

Gonçalves, Bairro Centro, nesta cidade de Giruá/RS.

CONTRATADO(A):  MARCELO JOSÉ DIESEL, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 9049103485,

inscrito  no  CPF sob  o  nº 992.414.040-00,  inscrito  no  PIS/PASEP sob  o  nº  126.54121.63.4,  residente  e

domiciliado na Rua Coronel Braulio de Oliveira, n°630, apto 301, bairro Mucha, cidade de Giruá/RS.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Pelo presente instrumento, o CONTRATADO é admitido a prestar trabalho junto a Secretaria Municipal

de Saúde, em conformidade com as Leis Municipais nº 6907/2020, na função de Médico Clínico Geral,

classificado em 1º lugar Edital nº 081/2020 e conforme chamamento através do Edital nº 090/2020, para

assumir  a  vaga  de  contratação  por  tempo  determinado  para  atender  necessidade  temporária  de

excepcional interesse público, sendo que o mesmo desempenhará suas funções na Secretaria Municipal

de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES DO(A) CONTRATADO(A)

§ 1º – O contratado (a) cumprirá uma carga horária de 10 (dez) horas semanais mais 20(vinte) horas de

convocação, conforme horário deferido pela Secretaria Municipal de Saúde.

§ 2º – O contratado (a) quando deixar  de cumprir  integralmente a carga horária  estabelecida neste

contrato será descontado de sua remuneração o valor correspondente às horas não trabalhadas, salvo

comprovado motivo de força maior.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA BASE LEGAL

A presente contratação será de natureza administrativa, ficando assegurados os direitos constantes no

artigo 236, da Lei Municipal n.º 998/90.
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§ 1º – As situações e casos não expressamente tratados neste contrato e nem previstas nos artigos 232

a  236  da  Lei  Municipal  n.º  998/90,  reger-se-ão  pelas  normas  comuns  de  Direito  Administrativo  e

daquelas que, subsidiariamente, versarem a respeito de excepcional contratação temporária no âmbito

do Poder Público.

§ 2º  – O contratado terá seu vínculo previdenciário regido pelo Regime Geral da Previdência Social,

conforme dispõe o § 13 do artigo 40 da Constituição Federal. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VENCIMENTO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O CONTRATADO perceberá mensalmente, a quantia de R$12.427,32 (doze mil, quatrocentos e vinte e

sete reais e trinta e dois centavos)  pagos em moeda corrente.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO 

O presente contrato terá vigência a contar de 08 de abril de 2020  pelo prazo inicial  de 12 (doze)

meses,  podendo  ser  prorrogadas,  por  igual  período,  nos  termos  da  legislação  vigente,  bem como

poderão ser extintas a qualquer tempo, desde que cessada as necessidades decorrentes da emergência

de  saúde  pública  de  importância  internacional  decorrente  do  novo  Coronavírus  (COVID-19),  e  nos

termos da Lei Municipal nº998/90, alterado pela Lei Municipal nº3094/2005.

Parágrafo  Único  – Ao  final,  ou  na  hipótese  excepcional,  o  presente  contrato  será  extinto,

independentemente de quaisquer interrupções ou suspensões,  notificação ou interpelação judicial  ou

extrajudicial,  NÃO  CABENDO  AO  CONTRATADO  DIREITO  A  QUALQUER  REPARAÇÃO  OU

INDENIZAÇÃO, SEJA A QUE TÍTULO FOR, SENÃO ÁS PARCELAS E VALORES DESCRITOS DO

PRESENTE CONTRATO.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

Qualquer das partes que desejar rescindir o presente contrato antes de seu término, previsto na cláusula

anterior, deverá promover a notificação da outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Quando

o(a) contratado(a) estiver impossibilitado(a) do cumprimento do aviso prévio, poderá o(a) mesmo(a) ser

dispensado(a) desde que não cause prejuízo ao contratante.

§ 1º – O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, sem que o(a) CONTRATADO(A), caiba

qualquer  reparação pecuniária,  exceto  os dias  trabalhados até então,  acaso o(a)  CONTRATADO(A)

incidir em qualquer das faltas arroladas no Estatuto dos Servidores (Lei nº 998/90); 

§ 2º – O(A) CONTRATADO(A) poderá rescindir o presente contrato, com direito a 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;
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c) o Contratante ou seus prepostos ofenderem fisicamente salvo em caso de legítima defesa própria ou

de outrem.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11 -  Secretaria Municipal de Saúde, conta 700, da Fonte de Recurso 0040, conta 702,  da Fonte de

Recurso 4500, conta 655, da Fonte de Recurso 0040 e conta 6597 Fonte de Recurso 0040.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

É lícito ao CONTRATANTE aplicar as penalidades de advertência e suspensão ao CONTRATADO nos

casos  e  termos  previstos  na  Lei  Municipal  nº  998/90  que  disciplina  ao  Regime Jurídico  Único  dos

Servidores Municipais.

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Giruá, para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente

contrato.

Ao estarem, justos e contratados, lavram o presente contrato em três (03) vias de igual teor e forma que

após lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Giruá/RS, 08 de abril de 2020.

______________________________                                       _________________________________

             RUBEN WEIMER                                                                 MARCELO JOSÉ DIESEL

TESTEMUNHAS:              ASSESSORIA JURÍDICA:

________________________________

CPF:

________________________________

CPF:
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