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EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO N° 247/2022 

CELEBRADO EM: 04/01/2022 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA–MS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. 

CONTRATADO (A): ANA KELI DA SILVA BENITES 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços temporários pelo (a) CONTRATADO (A), à 
municipalidade, como Enfermeira, concedendo-lhe 20% de adicional de insalubridade, mais 40% de gratificação por produtividade lotando-a na 
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, designando-a para prestar serviços no SAD. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO: O prazo previsto para a prestação dos serviços antes discriminados é de 05 (cinco) meses e 22 (vinte e 
dois) dias, a contar de 10 de janeiro de 2022, com término em 30 de junho de 2022. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR: O valor do Contrato, que representará remuneração total do contratado no período de vigência da avença, 
respeitará a tabela de vencimentos anexa a Lei Municipal nº 2.742/2021, ficando estimado em R$ 27.588,97 (vinte e sete mil quinhentos e oitenta 
e oito reais e noventa e sete centavos) a serem pagos da seguinte maneira: 

a) R$ 3.528,82 (três mil quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), referente aos serviços prestados no mês de janeiro/2022; 

b) R$ 4.812,03 (quatro mil oitocentos e doze reais e três centavos), referente aos serviços prestados nos meses de fevereiro/2022, e nos 
demais em conformidade com a política salarial adotada pela municipalidade. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 19.02 – Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento - Fundo Municipal de Saúde –10.122.0208.2.088 – Gestão das Ações e 

Flavio
Realce

Flavio
Realce

Flavio
Realce

Flavio
Realce


