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ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE PORTO BELO 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO 
BELO E A SRA. FABIANA REBELO MARCOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DE Nº: 186/2022. 
 
Considerando o Processo Seletivo nº: 03/2021-FMS, para admissão em 

caráter temporário e de excepcional interesse público, ressalvadas as 
nomeações que vierem a ocorrer em decorrência de Concurso Público; 

 
Considerando a necessidade de contratação para atendimento no Município 
de Porto Belo, firma-se: 

 
O presente Termo de Contrato, que fazem o MUNICÍPIO DE PORTO BELO, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
82.575.812/0001-20, com sede na Avenida Governador Celso Ramos, 2.500, 
Centro, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JOEL 

ORLANDO LUCINDA, brasileiro, divorciado, portador de CPF sob o nº 
712.813.559-68 e RG sob o nº: 2725096, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a Sra. FABIANA REBELO 

MARCOS, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade nº: 
3754720-8 e inscrita no CPF sob o nº: 047.337.239-89, residente e 

domiciliado no Município de Porto Belo-SC, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, com sujeição às normas consubstanciadas no 
art. 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, e na Lei 

Municipal nº 2022/2012, têm justo e contratado o presente instrumento que 
reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes: 
 

Cláusula Primeira - Do Objeto 
Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de Agente Comunitário 

de Saúde à CONTRATANTE.  
As atribuições do cargo deverão ser seguidas pela CONTRATADA, de acordo 
com a sua função e com base na legislação vigente. 

 
Cláusula Segunda - Do Prazo 

O prazo de vigência do presente instrumento é de 365 (trezentos e sessenta e 
cinco dias), podendo ser prorrogado, por meio de Aditivo, se persistir o 
interesse da Administração Pública, na forma da legislação vigente. 

Início: 03/10/2022 
Término: 03/10/2023 
 

Cláusula Terceira - Do Valor do Contrato 
A remuneração mensal paga ao contratado será de R$ 2.424,00 (dois mil 

quatrocentos e vinte e quatro reais), de acordo com o vencimento da carreira 
relacionada. 
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Cláusula Quarta - Do Pagamento 
O pagamento devido pelo CONTRATANTE será efetuado parcelas 

proporcionais, pagas até o quinto dia útil do mês, através de holerite. 
 
Cláusula Quinta - Das Obrigações do Contratado e Avaliação 

O CONTRATADO obriga-se a executar os serviços de Agente Comunitário de 
Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, com 

carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em estreita colaboração com 
o CONTRATANTE, mantendo-o permanentemente informado sobre o 
andamento, bem como a manter durante a execução do contrato todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas pela Administração Pública. 
O servidor poderá ser avaliado a cada 3 (três) meses por seu superior 

hierárquico, sendo que, caso sua avaliação seja insuficiente, o mesmo poderá 
ser dispensado de seus serviços, sem direito a indenização. 
 

Cláusula Sexta - Das Obrigações do Contratante 
O CONTRATANTE obriga-se a dar total condição de trabalho ao 
CONTRATADO, fornecendo todos os dados e materiais necessários para a 

execução dos serviços contratados. 
 

Cláusula Sétima - Dos Recursos 
As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta 
do orçamento vigente. 

 
Cláusula Oitava - Das Penalidades 
O CONTRATADO estará sujeito às seguintes penalidades:  

a) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades 
para as quais tenha concorrido;  

b) rescisão contratual;  
c) na aplicação destas penalidades serão consideradas o grau de gravidade da 
falta nos termos do Estatuto, sendo admitidos os recursos previstos em Lei e 

garantida a ampla defesa. 
 

Cláusula Nona - Da Natureza Jurídica da Contratação 
O presente contrato vincula-se ao regime jurídico administrativo. 
 

Cláusula Décima - Da Inexecução e da Rescisão 
O presente contrato poderá ser rescindido, em conformidade com a Lei 
Municipal nº 2022/2012, sem direito a indenizações, nos seguintes casos: 

I - pelo término do prazo contratual; 
II - por iniciativa da Administração Pública; e 

III - por iniciativa do contratado. 
Parágrafo Único. A extinção do contrato, nos casos do inciso II e III, será 
comunicada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  
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Cláusula Décima Primeira - Das Omissões 
Os casos omissos, não previstos neste contrato serão regulados, regidos e 
solucionados de acordo com as normas da Lei Municipal nº 2022/2012, e 

demais legislações que normatizam o tipo jurídico deste instrumento e suas 
alterações. 

 
Cláusula Décima Primeira - Do Foro Eleito 
Fica definido o Foro da Comarca de Porto Belo para dirimir as dúvidas 

oriundas do presente instrumento. 
 

E, assim sendo, por estarem juntas e contratadas, assinam as partes este 
presente contrato, em uma via de igual teor e forma, na presença das duas 
testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes, para que surta os jurídicos 

e legais efeitos. 
 
Porto Belo, 29 de setembro de 2022. 

 
 

 
_____________________________             _________________________________ 
JOEL ORLANDO LUCINDA                          FABIANA REBELO MARCOS 

PREFEITO MUNICIPAL               CONTRATADA 
CONTRATANTE 
 

 
Testemunhas: 

 
 
 

_______________________________   ____________________________ 
HERMANDES RODRIGUES DA COSTA     JAINARA SOARES NORDIO 

SECRETÁRIO EXECUTIVO                        SECRETÁRIA DE SAÚDE E                   
                                                                 SANEAMENTO BÁSICO        
 

 


