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CONTRATO DE PESSOAL EM CARÁTER EMERGENCIAL E POR 

TEMPO DETERMINADO N°256/2018 

 

Contrato de pessoal em caráter emergencial e por 

tempo determinado que entre si celebram o Município 

de Goiatuba e a Sr. ADECILDES DIAS ROCHA com 

base no permissivo constitucional (artigo 37, inciso IX) 

e a teor do disposto na Lei Municipal nº 3.043/17. 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIATUBA, pessoa jurídica 

de direito público, inscrito no CNPJ. Sob o nº 01.814.099/0001-28, com sede na Praça 

José Neves de Oliveira S/N Setor Oeste – GOIATUBA GOIAS, neste ato representado 

pelo o Secretário de Saúde Senhor: ADECILDES DIAS ROCHA, brasileiro, RG n° 

6763373, e CPF n°031.606.508-04, residente domiciliado nesse município sede.  

CONTRATADO (A):REJANE DE CASTILHO BESSA , pessoa física inscrita no CPF 

sob o nº. 008.284.091-10  RG n° 4767758, residente Avenida Marciánopolis Q06 LT 04 

SN Marciánopolis – Goiás, nos termos da legislação vigente, e nas disposições da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, tem justos e 

acertados o seguinte. 

As partes supra qualificadas celebram o presente Contrato de Pessoal em 

Caráter Emergencial e por Tempo Determinado, com fundamento no artigo 37, IX da 

Constituição Federal de 1988 e inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, por ser serviço 

temporário de excepcional interesse público, e devidamente autorizado pela Lei 

Municipal nº 3.043/17, que autoriza contratação de pessoal em caráter emergencial e 

por tempo determinado de Assistentes de Agente de Endemias, para atuar na 

Secretaria Municipal de Saúde, mediante as cláusulas e condições que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O contratado desempenhará atividades inerentes 

ao serviço de Assistente de Agente de Endemias, definidos pela Lei Municipal nº 

3.043/17, o objeto do Presente Contrato se fez necessário pois devido ao aumento 

significativo dos casos de dengue em nosso Munícipio o número de agentes se tornou 

insuficiente para atender toda a demanda necessária e cobrir todas as área, 

abrangendo totalmente o nosso Município. Tem como finalidade detectar precocemente 

os casos, visando promover tratamento adequado e oportuno e reduzir a morbidade e, 

consequentemente, evitar o óbito. 

• Detectar precocemente o aumento de ocorrência da doença, para adoção 

de medidas de controle, evitando que processos epidêmicos se instalem. 
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• Realizar investigação para identificar a área de transmissão e orientar ações 

integradas de bloqueio e controle vetorial. 

• Acompanhar a curva epidêmica, identificando área de maior ocorrência de 

casos e grupos mais acometidos, visando controlar a transmissão em curso. 

• Realizar investigação de óbitos suspeitos, visando identificar possíveis 

determinantes. Junto a Secretaria de Saúde do Município de Goiatuba. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Pela execução dos serviços, o CONTRATANTE 

pagara ao CONTRATADO a importância de R$ 6.084,00 (seis mil e oitenta e quatro 

reais dois reais), divido em 06 (seis) parcelas iguais de R$ 1.014,00 (Hum mil e quatorze 

reais) cada, devendo desses valores ser deduzidos os impostos legais, mediante 

depósito bancário em conta do favorecido. 

Parágrafo único - A CONTRATANTE pagará ao contratado 20% de 

insalubridade.  

CLÁUSULA TERCEIRA: A jornada de trabalho do Contratado será de 44 

(quarenta e quatro) horas semanais, a ser prestada na Secretaria Municipal de Saúde 

de segunda a sexta-feira ou conforme determinar o Secretário Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA QUARTA: O presente Contrato terá início no dia 30/11/2018 e 

término no dia 28/05/2019, cujo término será o mesmo extinto, independente de 

quaisquer interrupções ou suspensões. 

CLÁUSULA QUINTA: Qualquer das partes que desejar rescindir o presente 

contrato antes do seu término, previsto na cláusula anterior, deverá avisar a outra com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato será sumariamente rescindido pelo 

contratante, sem que ao (à) contratado(a) caiba qualquer reparação pecuniária, exceto 

quanto aos dias trabalhados até então, se o(a) contratado(a) incidir em quaisquer das 

faltas arroladas. 

Parágrafo Único: Poderá igualmente ser rescindido o contrato, na forma do 

caput, ou seja, de forma sumária sem qualquer aviso prévio, nos seguintes casos: 

a) eventuais determinações, apontamentos ou orientações neste sentido 
pelo Poder Judiciário, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público e demais órgãos 
fiscalizadores; 

b) homologação de novo Concurso Público a ser realizado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: O presente vínculo é de natureza contratual. Sem 

vínculo trabalhista, estritamente vinculada a prestação de serviços. 
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CLÁUSULA OITAVA: O certame público foi estribado no Decreto Municipal 

nº 13.896, de 30 de novembro de 2018, combinado com o inciso IV do Artigo 24 da Lei 

Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 

CLÁUSULA NONA: As despesas do presente contrato correrão por conta da 

seguinte Dotação Orçamentária: Programa ESF e Erradicação de Doenças Tropicais – 

04.0401.10.305.0245.1509.102.339036-30 e 04.0401.10.305.0245.1509.114.339036-

30. 

CLÁUSULA DÉCIMA: Fica eleito o foro da Comarca de Goiatuba para dirimir 

as questões oriundas deste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais 

privilegiado que possa ser. 

Estando assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, na 

presença de duas testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Goiatuba, Go 30 de novembro de 2018. 

 

 

ADECILDES DIAS ROCHA          REJANE DE CASTILHO BESSA 
 Secretário Municipal de Saúde                                                         CPF: 008.284.091-10    
       Decreto 13.760/2018                                                                       CONTRATADO 
          CONTRATANTE      
 
 
 
 
 
                                                                                                                  

TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS: 
 

Nome: 
 
 Testemunhas: 


