
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º. 016/2013 

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO 

 

Contrato de trabalho por prazo determinado, por excepcional interesse 

público, entre o Município de Novo Xingu – RS e o Sr.Vagner Francisco 

Remonti Sperotto, autorizado pela Lei Municipal nº 669/2013. 

 
    O Município de Novo Xingu – RS, pessoa jurídica de interesse público 
interno, com Sede na Avenida Emilio Knaak 1160, em Novo Xingu – RS, inscrito no CNPJ sob o nº 
04.207.526/0001 – 06, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. GODOFREDO CLAUDIO 
WERKHAUSEN, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e de outra parte 
VAGNER FRANCISCO REMONTI SPEROTTO, brasileira, maior, casado, RG nº 3048690196, 
CPF nº 919.477.230-49, residente na Avenida Amândio Araújo, 1154, cidade de Constantina – RS, a 
seguir denominada simplesmente de CONTRATADO, na melhor forma de direito, conforme autoriza 
a Lei Municipal nº 669/2013, firmam o presente contrato por prazo determinado, de excepcional 
interesse público, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto do Contrato 

    O Contratado exercerá as atividades de Médico Ginecologista, vinculada
à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, sendo as atividades, as equivalentes a realizar 
consultas médicas em Ginecologia na Unidade de Saúde da sede do Município, além de fornecer 
receituário médico, realizar procedimentos que a estrutura e ambiente da Unidade Sanitária permitam, 
fazer o encaminhamentos de pacientes a outros centros especializados, colaborar com a promoção da 
saúde preventiva no município, além de realizar tarefas afins. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – Da natureza do Contrato 
    O contrato de natureza administrativa ficando assegurados os seguintes 
direitos à Contratada: 
    I – Remuneração estabelecida pela Lei Municipal nº 669/2013, 
equivalente a R$ 2.017,82 (Dois mil e dezessete reais com oitenta e dois centavos) mensais. 
    II – Jornada de Trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal 
remunerado, adicional noturno e gratificação natalina proporcional, e demais remunerações 
determinadas pela Lei Municipal nº 119/2002 (Estatuto dos Servidores). 
    III – Inscrição em sistema oficial de previdência social, para o titular e 
seus dependentes. 
    Parágrafo Único – Para custeio da Previdência social, fica o setor de 
contabilidade autorizado a efetuar o desconto da contribuição para o sistema de previdência a que 
pertencer à contratada. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do pagamento da Remuneração 
    O Contratado receberá os seus salários até o 10º (décimo) dia útil do mês 
subseqüente.  
  


