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Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Batayporã

eÊ

CONTRATO ADMINISTRATIVO N'n 85 / ZO2l
CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICI PAL DE BATAY PORÃ . Estado de Mato Crosso do Sul, pessoa
jurídica de d ireito público intemo, CNPJ n" 03.505.013/0001-00, Rua Luiz Antônio da Silva' n "
1249. Bairro Centro, CEP 79760-000, nesta cidade e comarca de Batayporã, estado de Mato
Grosso do Sul, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, GERMINO DA ROZ
SILVA, brasileiro, solteiro, RG n' 1806ó36 expedido pela SEJUSP/MS, CPF n" 039.376.25135, residente e domiciliado à Avenida Brasil, 166, Chácara Maravilhâ, Centro' nes ta cidade e
1.

comarca de Batayporã, Estado de Mato Grosso do Sul.

2. CONTRATADO(A)

NOME: ROSANGELA FERRf,IRA TEODORO SALAZAR
ClassificaçãonoProc.SeletivoSimplificado:02.paraFiscaldeVigilânciaSanitária
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Casada
Data de nascimento: 05/l li 1978
CPF: 869.580.701-00
RG: 991216 SEJUSP/MS

DOMICÍLIO: Rua João Tolotti,
3. FUNDAMENTAÇÃO
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OBJETO

por prazo determinado' a execuÇão pelo servidor
Constitui objeto deste contrato administrativo
roniá". a" i""àr de Vigilancia Sanitárria, junto à secretaria
temporáno de tarefas ir,"."n
Municipal de Saúde, neste Município

".li

REGIME DE EXECUÇAO
horas semanais' cumpridas de acordo
As tarefas serão executadas no regime de 40 (quarenta)
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O(A) contratado(a) receberá até o quinto dia útil do mês subsequente ao do serviço prestado o
valor de R$ 1.523,11 (hum mil, quinhentos e vinle e três reais e onze centavos), referente ao
ento das se

intes verbas:

a) Salário base no valor de

RS 1.523,11

TOTAL A RECEBER

R$

t.523.11
Parágraftr nico. O pagamento será proporcional aos dias trabalhados, caso o(a) contratado(a)
não trabalhe o mês por inteiro
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRrA
As despesas correrãô a conta de dotação orçamentiíria municipal, constante do programa de
Trabalho 3. 1.90.1 1.00.00.00.00.00.01 .0002 Vencimentos e Vânrâgens Fixa - pessoal Civil.
Parágrafo único. O objeto do presente contrato tem a previsão de ser executado pelo valor total
de R$ 18.277,32 (dezoito mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos).
9. VEDAÇOES E DEVER-ES.
E vedado ao(à) CONTRATADO(A):
a) ser nomeada ou designada, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de

função de confiança;
b) exercer atribuiçôes distintas da função de docente;
c) ser licenciado ou afastado do exercício da função, salvo para tratamento da própria saúde, nas
hipóteses e prazo legais.

Parágrafo único, o(A) contratado(a) tem o dever de agir com moralidade, eficiência,
efetividade, obediência e probidade, além de cumprir ós deveres enunciados na Lei
complementar Municipal n.' 003/2001, alterações posúriores e nas demais normas jurídicas
vigentes.

IO. PRAZO DE VIGÊNCIA
Este contrato administrativo vigerá, somente e tâo-somente, enquânto existir a necessidade
temporária de excepcional interesse público.
Parágrafo primeiro. o inicio da vigência será do dia 06 de abril de 2021 com previsão
de
término no dia 06 de abril de 2022.
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I. SANÇÔES ADMINISTRATIVAS

A infração disciplinar cometida pero(a) contratado(a) será apurada mediante sindicância ou
processo administrativo disciplinar, assegurado o devido processo
legar, consoante o
ordenamento jurídico vigente.
12.

RESCISÃO

Este contratô administrativo extinguir-se-á:
a) pelo hm da necessidade temporária de excepcional interesse público;
b) na ocorrência dos eventôs referidos no iten gt
c)^^n^o^r
de dever ou proibição definidos neste contrato, na Lei
complementar Municipal
11!acao
n"003'2001 e na ordem jundica vigente:
d) por ato unilateral da Administraçào pública;
e) pelo término do prazo contratual;
f) por acordo das partes;
g) por ordem judicial, nos termos da legislação.

h) por ato unilateral do(a) contratado(a);
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i)

para dar posse a candidato aprovado em concurso público que está pleiteando a vaga
judicialmente e a Justiça determina ao Município a sua convocaçào.
Parágrafo p rimeiro. Não será devida indenização em nenhuma das hipóteses contratuais ou
lesais de rescisão.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
Este contrato não gera vínculo trabalhista e/ou estatutário com a Administração Pública
Municipal.
O(A) contratado(a) declara, peremptoriamente, não possuir nenhum impedimento legal para
contratar com a Administração Pública, sob pena de sanção civil, administrativa e/ou criminal.
13.

FORO

Fica eleito o foro desta comarca, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado
que seja, para serem dirimidas todas e quaisquer questões decorrentes deste contrato
administrativo.
Batayporã/MS, 09 de abril de 2021
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CPF n'019.317.941-54
Rua 1386522 SSP/MS
R Jose Antônio Mourão
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n" 1080 centro

Sonia Cristina R
CPF n" 853.819
RG n' 953546
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