
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 043/2016 

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO 

 
Contrato de trabalho por prazo determinado, por excepcional interesse 

público, entre o Município de Novo Xingu – RS, e Tayse Perin Della 

Pasqua, conforme a Lei Municipal nº 816/2015. 

 

 

    O Município de Novo Xingu – RS, pessoa jurídica de interesse público 
interno, com Sede na Avenida Emilio Knaak, 1160, Novo Xingu – RS, inscrito no CNPJ sob o nº 
04.207.526/0001 – 06, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em Exercício, Senhor IVAN 
CARLOS MARTINELLI, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e de outra 
parte TAYSE PERIN DELLA PASQUA, brasileira, maior, solteira, CPF nº 020.658.260/96, RG nº 
9105420666, residente e domiciliada no Município de Rondinha - RS, na melhor forma de direito 
simplesmente como CONTRATADA, conforme autoriza a Lei Municipal nº 816/2015, 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 
1.1 Contratação de Fisioterapeuta 28 horas para Unidade Básica de Saúde. 

 
a) Descrição Sintética: prestar atendimento visando a prevenção, habilitação e reabilitação de 

pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia. Realizar 
diagnósticos. Orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis e adotar medidas de 
precaução padrão de biossegurança. 
 

b) Descrição Analítica: a) atender pacientes e analisar os aspectos sensório-motores, percepto-
cognitivos e sócio-culturais; b) traçar plano e preparar ambiente terapêutico, indicar conduta 
terapêutica, prescrever e adaptar atividades; c) avaliar funções percepto-cognitivas, neuro-
psicomotor, neuro-músculo-esqueléticas, sensibilidade, condições dolorosas, motricidade geral 
(postura, marcha, equilíbrio), habilidades motoras, alterações posturais, manuais, órteses, 
próteses e adaptações, cardio-pulmonares e urológicas; d) estimular o desenvolvimento neuro-
psicomotor (dnpm) normal e cognição; e) reeducar postura dos pacientes e prescrever órteses, 
próteses e adaptações e acompanhar a evolução terapêutica; f) proceder à reabilitação das 
funções percepto-cognitivas, sensório-motoras, neuromúsculo-esqueléticas e locomotoras; g) 
aplicar procedimentos de habilitação pós-cirúrgico, de oncologia, de UTI, de dermatofuncional, 
de cárdio-pulmonar, de urologia, de reeducação pré e pós-parto, de fisioterapia respiratória e 
motora; h) ensinar técnicas de autonomia e independência em atividades de vida diária (AVD), 
de autonomia e independência em atividades de vida prática (AVP) de autonomia e 
independência em atividades de vida de trabalho (AVT), de autonomia e independência em 
atividades de vida de lazer (AVL); i) participar de equipes interdisciplinares e 
multiprofissionais, realizando atividades em conjunto, tais como: visitas médicas, discussão de 
casos, reuniões administrativas, visitas domiciliares, etc; j) participar, conforme a política 
interna da Secretaria, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de 



ensino, pesquisa e extensão; l) elaborar relatórios, laudos técnicos e registrar dados em sua área 
de especialidade; m) participar de programa de treinamento, quando convocado; n) executar 
tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática; o) executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 
função pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática; o) executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 
função. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – Da natureza do Contrato 

 
O contrato de natureza administrativa ficando assegurados os seguintes 

direitos a Contratada: 
    I – Remuneração estabelecida pela Lei Municipal nº 816/2015, 
atualmente fixado em R$ 2.834,63 (dois mil oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e três 
centavos). 
    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 a contratada. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do pagamento da Remuneração 
 

    A Contratada receberá os seus salários até o 5° (quinto) dia útil do mês 
subsequente.  
 

CLÁUSULA QUARTA – Do registro do Ponto 
 

    A jornada de trabalho será de 28 (vinte e oito) horas semanais, 

registradas em livro – ponto. 

 
 CLÁUSULA QUINTA – Da vigência do Contrato 

 
    A vigência deste contrato será pelo período de 06 (seis) meses iniciando 
em 01 de março 2016, e poderá ser prorrogado uma vez pelo mesmo período de tempo caso se faça 
necessário. 
    § 1º - Findo esse prazo, independente de aviso prévio, o Contrato será 
rescindido sem que o Contratante seja obrigado a pagar qualquer indenização a Contratada. 
 
    § 2º - A Contratada não poderá permanecer no serviço público após o 
encerramento do prazo que estipula este contrato, salvo devidamente caracterizada a necessidade de 



aditamento ou contratação dentro da previsão da lei autorizativa, assim como não adquirirá nenhuma 
hipótese de estabilidade que o possa conduzir além do prazo previsto nesta cláusula. 
 
    § 3º - O Contratante poderá dispensar os serviços da Contratada, 
independente de qualquer indenização, salvo as verbas rescisórias a que teria direito. 
 

CLÁUSULA SEXTA – Das responsabilidades da Contratada 
 
    As responsabilidades e proibições, direitos e deveres da Contratada no 
exercício de suas atribuições no período do contrato, no que couber, são as determinadas pela Lei 
Municipal nº 119/2002 (Estatuto dos Servidores). 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – Da dotação orçamentária 
 

As despesas decorrentes do presente contrato ocorrerão na dotação 
orçamentária própria do pessoal civil e encargos sociais. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA – Dos casos omissos 
 

    As partes em comum acordo elegem o Foro da Comarca de Constantina 
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação do presente contrato. 
 
    A contratada deverá apresentar os documentos que lhe for solicitado, 
antes do início do trabalho de que trata este contrato, o qual não poderá ter início sem a plena 
satisfação das exigências do setor de pessoal do Município. 
 
    E assim, estando as partes inteiramente de acordo com todas as cláusulas 
estabelecidas no presente contrato, firmam o mesmo em três vias de igual teor e forma. 
 
 
    Novo Xingu – RS, 01 de março de 2016. 
 
 
 

IVAN CARLOS MARTINELLI 
Prefeito Municipal em Exercício 

TAYSE PERIN DELLA PASQUA 
Contratada 

 
 
 
FISCAL DO CONTRATO 
 
1 _________________________________    
Nome: Glaucia Kranke Iauer                                        
       Secretaria Municipal de Saúde                                                          
          CPF= 018.176.350/85                                                                


