
 

Diário Oficial Eletrônico do Município de Aquidauana 
Ano VIII • Edição Nº 1802 • quarta-feira, 24 de novembro de 2021 

Pág. 6 

 

 
Prefeitura Municipal de 

AQUIDAUANA 
www.aquidauana.ms.gov.br 

VOLTAR AO INÍCIO 

 

 

 

EXTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO N° 
833/2021 

CELEBRADO EM: 05/11/2021 

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

CONTRATADO (A): MARIA APARECIDA VALENSUELO SILVEIRA 

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a prestação de 
serviços temporários pelo (a) CONTRATADO (A), à municipalidade, 
como Auxiliar de Saúde Bucal, em substituição a Licença 
Maternidade da servidora Jussilaine da Conceição Pereira, 
concedendo-lhe 20% de adicional de insalubridade, lotando-a na 
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento designando-a para 
prestar serviço junto ao Centro de Especialidades Odontológicas. 

PRAZO: O prazo previsto para a prestação dos serviços antes 
discriminados é de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias, a contar de 
05 de novembro de 2021, com término em 31 de Dezembro de 
2021. 

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 2.297/2013, ficando 
estimado em R$ 2.049,60 (dois mil e quarenta e nove reais e 
sessenta centavos) a serem pagos da seguinte maneira: 

a) R$ 951,60 (novecentos e cinquenta e um reais e sessenta 
centavos), referente aos serviços prestados no mês de 
novembro/2021; 

b) R$ 1.098,00 (um mil e noventa e oito reais), referente aos 
serviços prestados no mês de dezembro/2021, 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 Serviços de Saúde 
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002/3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0014
/3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031 - Contratação por Tempo 
Determinado. 

FORO: COMARCA DE AQUIDAUANA – MS 

ASSINATURAS: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, CLÁUDIA 
FRANCO FERNANDES SOUZA e MARIA APARECIDA 
VALENSUELO SILVEIRA. 

EXTRATO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO N° 
834/2021 

CELEBRADO EM: 08/11/2021 

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

CONTRATADO (A): DANIEL HIROSHI DE OLIVEIRA HOTA 

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a prestação de 
serviços temporários pelo (a) CONTRATADO (A), à municipalidade, 
como Agente Administrativo lotando-o na Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento. 

PRAZO : O prazo previsto para a prestação dos serviços antes 
discriminados é de 01 (um) mês, e 23 (vinte e três) dias, a contar de 
08 de novembro de 2021, com término em 31 de dezembro de 
2021. 

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 2.297/2013, ficando 
estimado em R$ 1.872,66 (um mil oitocentos e setenta e dois reais e 
sessenta e seis centavos), a serem pagos da seguinte maneira: 

 a) R$ 812,66 (oitocentos e dose reais e sessenta e seis centavos), 
referentes aos serviços prestados no mês de novembro/2021. 

 b) R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais), referentes aos serviços 
prestados nos mês de dezembro/2021. 

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 – 


