
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços 
Técnicos, assinados entre a firma................................................................., 
estabelecida com atividade de ....................................................................., na 
cidade de ......................................................................., adiante designada 
Contratante  e o Dr.(a).........................................................................., 
brasileiro, ........................, inscrito no CRVM-AL Nº.............. , residente e 
domiciliado à 
................................................................................................................., adiante 
designado Contratado , fica ajustado o seguinte: 
1- O Contratado  exercerá para a empresa, as funções de MÉDICO 
VETERINÁRIO e/ou ZOOTECNISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO , obrigando-
se a fazer os serviços atinentes à sua função. 
2- A Responsabilidade Técnica é indelegível e caracteriza-se além da 
aplicação de reconhecimentos técnicos por completa autonomia técnica-
científica: conduta elevada que se enquadre dentro dos padrões éticos que 
norteiam a profissão; e atendimento como parte diretamente responsável 
perante as autoridades sanitárias e profissionais. 
3- Pelo efetivo desempenho de atividades de Responsável Técnico, a 
EMPRESA CONTRATANTE obriga-se a pagar ao contratado, até o..........dia 
de cada mês, uma remuneração equivalente a .......... salário(s) mínimo(s),  (Lei 
nº 4.950 de 29.04/1966). 
4- A jornada de trabalho será desenvolvida em ............ horas semanais. 
5- O CONTRATADO representará a EMPRESA perante o CRMV-AL, nos 
assuntos referentes a alterações contratuais, anuidades, baixas, revalidação, 
etc. 
6- O prazo de vigência do presente contrato é de .........ano(s). 
7- Quando da rescisão do presente contrato, fica o CONTRATADO 
obrigado a comunicar imediatamente e por escrito tal decisão ao CRVM-AL, 
juntando o documento comprobatório que deverá conter as assinaturas de 
ambas as partes. 
8- A CONTRATANTE proporcionará ao CONTRATADO todas as condições 
técnicas necessárias ao desempenho de suas atividades profissionais. 
9- As partes obrigam-se a observar fielmente as disposições legais e 
contratuais responsabilizando-se o infrator às penas da Lei e ressarcindo os 
prejuízos que porventura venham a causar à outra parte. 
 
E, assim por terem justo e contratado, assinam o presente contrato em 03 
(três) vias, diante das testemunhas abaixo mencionadas. 

 
Maceió-Al, ........ de .............................. de  

 
 
  
Empresa............................................    Empregado............................................... 
 
 
 
__________________________                                   _________________________ 

Testemunha       Testemunha 
 
 
 

1ª VIA- CRMV-AL / 2ª VIA-EMPRESA / 3ª VIA- PROFISSI ONAL 
 

 


