
CONTRATO N.º 001/2012 

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO em caráter precário, de um lado a Câmara Municipal de Vereadores de 

Herval/RS, com sede a Rua XV de Novembro 537, CGC/MF 91.571.653/0001-86 neste 

ato representado pelo seu Presidente – Ver. ELIO SOARES, brasileiro, casado, inscrito 

no CPF/MF sob o n.º 054.190.500-72, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE e de outro lado o Sr. HOMERO FERREIRA DA COSTA, 

portador de RG n.º 6008768001 e CPF n.º 000.912.719-40, brasileiro, divorciado, 

residente e domiciliado nesta cidade, sito a Rua Dr. Ferreira, n.º 512, de ora em diante 

denominado simplesmente de CONTRATADO, tendo entre si ajustado e acordado a 

celebração do presente contrato de prestação de serviços profissionais contratação 

necessária tendo em vista que a Secretaria do Poder Legislativo Municipal encontra-se 

em licença médica, conforme atestado em anexo, o qual reger-se-á clausulas e 

condições a seguir descritas.. 

CLAUSULA PRIMEIRA: O Presente Contrato tem por objetivo a 

contratação dos serviços de Secretario do Poder Legislativo Municipal, por conta de 

executar serviços de escritório de certa complexidade, que envolvam a interpretação de 

leis e normas administrativas, especialmente para fundamentar informações. Elaborar e 

executar atos normativos e administrativos da Câmara Municipal. 

CLAUSULA SEGUNDA: O CONTRATANTE pagará para o 

CONTRATADO a importância de R$ 695,98 (Seiscentos e noventa e cinco reais e 

noventa e oito centavos) . 

CLAUSULA TERCEIRA: Servirão para empenho dos valores da 

presente contratação a seguinte dotação orçamentária 3.1.90.04.00.00.00 

CLAUSULA QUARTA: A presente contratação dar-se-a  por 60 

(sessenta) dias, em caráter temporário, em razão do termino da licença médica da 

Secretaria Licenciada. 

CLAUSULA QUINTA: O período de trabalho é de 30 horas semanais. 

CLAUSULA SEXTA: O presente contrato é firmado mediante a 

necessidade de atender serviço de excepcional interesse público, nos termos 

estabelecidos pela EC n.º 19. 

 

 

 



CLAUSULA SETIMA: Para dirimir qualquer questão fundada no 

presente contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Herval, renunciando 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento 

em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

Herval, 02 de janeiro de 2012. 

 

 

                                                                                     Elio Soares 

                                                                                         Presidente 

 

 

Homero Ferreira da Costa 

                                                                                      Contratado 

 

Testemunhas: 

 

______________________ 

______________________ 

 


