
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO 
 
 
   CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO 
TEMPORÁRIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CORONEL 
PILAR E A SRA NATUSCA ELÉIA SARTORI CHIES, COM BASE EM 
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL (ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) 
E A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 233 A 237 DA LEI MUNICIPAL Nº 060 DE 
14 DE NOVEMBRO DE 2001, ART. 37 A 40 DA LEI MUNICIPAL Nº 062 DE 14 
DE NOVEMBRO DE 2001 E LEI MUNICIPAL Nº  174 DE 17 DE NOVEMBRO DE 
2004. 
 
   Pelo presente instrumento, o Município de CORONEL PILAR, 
representado por seu Prefeito Sr. ROSALINO MORESCO, a seguir denominado 
CONTRATANTE e a Sra. NATUSCA ELÉIA SARTORI CHIES, brasileira, casada, 
residente e domiciliado a Alameda Emílio Sartori, 838, Bairro Ferradura, 
Garibaldi/RS, inscrita no CPF sob nº 906414180-00, a seguir identificado por 
CONTRATADA, tem certo, justo e acordado o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA prestará serviços para a 
CONTRATANTE como Nutricionista, devendo exercer as atribuições do cargo na 
Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, na sede 
deste município.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Pelo serviço acima mencionado e prestado, a 
CONTRATADA perceberá o vencimento correspondente a R$ 484,94  
(quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e 
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D5�T�m cujo término será o mesmo extinto, independente de quaisquer 

terrupções ou suspensões, podendo, no entanto, ser prorrogado, por no máximo 

A - Qualquer das partes que desejar rescindir o presente 
r a outra 

LÁUSULA SEXTA - O presente contrato será sumariamente rescindido pelo 

ADA incidir em qualquer das 
ltas arroladas dos servidores (Lei Municipal nº 060/01) como puníveis com a 

 CONTRATADA poderá rescindir o presente contrato, 
om direito à indenização no valor equivalente à metade da remuneração a que 

a) não cumprir o CONTRATANTE as obrigações do contrato; 
 

o da 

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

casos de legítima defesa, própria ou de terceiro. 

VA - É lícito ao CONTRATANTE aplicar as penalidades 
revistas aos servidores públicos municipais, elencadas na Lei Municipal nº 

LÁUSULA NONA - As vantagens remuneratórias da CONTRATADA são as 
revistas na Lei Municipal nº 060/01, em seu art. 237. 

LÁUSULA DÉCIMA - As situações não previstas neste contrato administrativo 
erão reguladas pela legislação municipal em vigor. 

 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As despesas decorrentes deste contrato 
correrão à conta da Secretaria Municipal da Saúde, Meio Ambiente e Assistência 
Social e na seguinte dotação orçamentária: 

in
igual período. 
 
CLÁUSULA QUINT
contrato antes de seu término, previsto na cláusula anterior, deverá avisa
com antecedência mínima de 15 dias. 
 
C
CONTRATANTE, sem que a CONTRATADA caiba qualquer reparação pecuniária, 
exceto os dias trabalhados até então, se a CONTRAT
fa
pena de demissão. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - A
c
teria direito até o término normal estipulado, quando: 
 

b) praticar o CONTRATANTE, ou seus prepostos, contra ele, ato lesiv
honra e boa fama; 

 
CLÁUSULA OITA
p
060/01, em caso de falta funcional tipificadora de penalidade. 
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ÓRGÃO 05 – SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST. 
SOCIAL 
Unidade 01 – FMS 
Atividade 2023–  Assistência médica, odont. e sanitária à população 
3.1.90.04.03.00.00 –  Contrato por tempo determinado de profissionais da 
saúde. (541) 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As partes elegem o Foro de Garibáldi para 
dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. 
 
 Estando as partes conformes com o disposto neste instrumento de 
contrato, subscrevem-no na presença e juntamente com duas testemunhas, em 03 
vias de igual teor e valor. 
 
 CORONEL PILAR, em  19 de novembro de 2004. 
 
 
 
      NATUSCA ELÉIA SARTORI CHIES                   ROSALINO MORESCO 
                CONTRATADA                                          CONTRATANTE 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
_________________________                     _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


