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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CONTRATO N" 005/2015
CONTRATO EMERGENCIAL - AUXILIAR DE EXPEDIENTE

Termo de Contrato que fazem por este instrumento contratual de trabalho,
firmado entre as partes, de um lado, A CAMARA MUNCIPAL DE
CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 89.965.222/0001-52, neste ato representado pelo
Presidente Vereador Paulino de Moura, inscrito no CPF 985.357 ..900-
63 residente e domiciliado na Rua Mareilio Dias, 206, nesta cidade a
seguir denominado, CONTRATANTE, e, de outro lado, SRA. LISIANE
FREITAG, portadora da carteira de identidade n° 4084166653 SJS - RS e
registrada sob o CPF': 985.357 ..900~63, residente e domiciliada na Rua
Marcilio Dias, 206, Cl'1l1ro, Carazinho - RS, a s(;guir denominada
CONTRATADA, fica justo lo' contratado o que se-gue:

1. OBJETO: A"CONTRATANTE,nos termos da Lei
Municipal riO 7.921; ae 11 de fevereiro de 2015 que aulõrizou a
contratação, equiparado a Lei 7.457/2011, em Carâter Temporário. com
base' na Lei Complemerúar 07/90' artigos 250, 25"1 e 252 contrata a-Sra.
L1SIA"r. F1UeITAG. para o exercício do Cargo de AUXILIAR DE
EXPEDIENTE ...

I 2. REMUNERAÇÃO: As atividades desenvolvidas
p~la CONTRATADAserão remuneradas pelo.valor mensal correspondente
ao -Padrão 04 do quadro' de servidores da Câmara Municipal, proporcional
a' carga horâria, to~alizando R$ 2.520,36 ldois mil, quinhentos e vinte
reais, e trinta e tre!->centavos). pagos ..mensalmente.

. .3. HORÁRIO E REGIME DE TRABALHO: O
CONTRATADO cumprirú a carga horãria de 28 horas semanais .

•• I
Cãmara
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.: ' .. ,\. CONTABILIZAÇÃO DAS DESPESAS: As
despesas do presente contrato serào contabilizada~:
ORGÃO: 01 Câmara Municipal de Carazinho:
UNIDADE: 010.1 Cámara Municipal de Car~zinho
PROJETO/ATIV.: 0.1010.10310001.2005 Manul. Geral da
MunicipalELEMENTO DA DESPESA.:459313:3.190.04.00,OO-OO.GO. C'ontrjllaçãO
pQr Tempo Determinado 1 . . " \': ;1 .

~ • . 1 t
,., ;.5.. VANTAGENS: Perceberá o CONTRA,ADO,

alérn. do Ivulor- mensal cl;Otipulado na :clãusul~. ,28., os seguintes clircit~'s:
gratilicaçáo natalina proporcional; ferias proporcionais; inseriçáo regi
geral prt'\'iclc~l~cia t.' auxilio alímtntação'~ ctG- r{$ 479,b();.l em cqráte
inrienrlfltQrrp:: :. _. " "
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6. DESCONTOS: A CONTRATANTEprocederá aos
desconLO~ relativos aO sis~cma oficial de previdência social, bem como os
prejuizos por ela causados, por dolo ou culpa, sem prejuízo da penalidade
que a ação ou omissão comportar.

7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente
contrato tera vigência a contar de 11 de fevereiro de 2015 por um período
de 12 (doze) meses, no período que compreender a licença da servidora
efetiva, limitado ao retorno da mesma.

8, DISPOSiÇÕES GERAIS:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Contratante poderá rescindir o presente
contrato, por alO administrativo unilateral.

. . I

PARÁGRAFO SEGUNDO: As partes elegem o Foro da Comarca de
Carazinho como único competente pura dirimir quaisquer litígios oriundos

do presente contrato: E, assim, por estarem de pleno acordo com () contido
neste instrumento, firmam 'o prc!:lcntc em três vias, conforme e consoante
ç~mos ditames, legais" .-,"" ,
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r~-oJ/'-
PAULINO DE MOURA
Presidente do Legislativo,.
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Carazinho, 11 de fevereiro de 2015.
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L~E' .ITAG ~
(;'ontralada

"

,:..,".~-".. .
Ahmad 1 sa aújo Rahman - CPF n" 735.724.460-15

Fabm,tiagO Pereira -'CPf'. n°.<J45,'220.490- 72
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