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DECRETO N° 532/2018
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
nos termos do art. 37, inciso IX da Constituição Federal
e Lei Municipal n° 088/2008 de 25 de março de 2008.

O Prefeito Municipal de Caiana, MAURÍCIO PINHEIRO
FERREIRA, no uso de suas- atribuições legais n, atendendo ao preceito estatuído no artigo
37, inciso IX da Constituição Fecleral,e-da`Lei/MOnicipál 0)7 088/2008 de 25 de março de 2008
e suas alterações e, ainda, Lei MunicipáfK022/2'617.;20,8de-fevereiro de 2018,
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'COnsiderálido ó diSpostõtrik-Ler Municipal 088/2008 de 25 de
março de 2008, corh-Suás alterações, :e.: áinda, Lei Múnicipãlno 022/2017 de 08 de fevereiro
de 2018, que dispõe' e,dísciplina Sõbre'a _CONTRATÀÇÁO POR TEMPQbETERMINADO;
,'--/
, --ss-1s-„:5,
" '',,..,•
;
,, .= 4 :' -, ,,,,,,"
`-'"'
.
:2,...., —::•—•
`
-:-Consideiando:—ã----ineeeid,ade sclé - contratação por
por tempo
determinado Ora .atender as necessidades temporáriàsCre`eéepcional interesse público.
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Art-10 -

Fica determinada a contrataçao`de ALDENIR JOSÉ
DE MELO, pára prestar serviços,no•9rgo TECNICO EM AÇROPECUARIAnunto a Secretaria
Municipal de Arolieuária'deste'MünítíPi0,_confornierSolisátação.da,Secretaria:"
,
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..(;) Art. 2 0 - _O• pra2o para: contratação será pekkperíodo de 06
(seis) meses, podendo Wee,', í3rorr,ogádõ"Por igual período, através
Termo Aditivo.
,4
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s/
A/X; 39.7 (Xvalor a sei;70Agti ppla':contrátação temporária será
de R$1.389,27 (rnil';--trezèntsOs e,qitenta'e hõVejreaiS-e',vinte• e sete''céntavos):
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"'
-contratado nos termos ,cleSte,.. Decreto assumirá o
desempenho de Suaslun,ções.'no prazo:dõiVeheiõnádo,no contrato, deVendo este cumprir o
horário pré - deterrnináCidecatando -aS''ciete-rrnináOés'eStipuladaSWIO o CONTRATANTE,
bem como observando regr'aS':deCOnduta e ética determinadas pêlo o Estatuto dos Servidores
Públicos deste Município de Caiana-Md e pelo" Seu respectivo código de ética profissional do
mesmo, zelando e mantendo em ordem os equipamentos e materiais deixados sob sua
responsabilidade.
II - O contratado nos termos deste Decreto está sujeito aos
mesmos deveres e proibições, inclusive no tocante à acumulação de cargos e funções públicas,
e ao mesmo regime de responsabilidade vigente para os demais servidores públicos
municipais,_ no que couber.
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/// - O contratado nos termos deste Decreto, assiste o mesmo
direito e vantagem dos demais servidores públicos municipais, no que couber.

Art. 40 - O Município fornecerá espaço físico adequado para a
realização dos serviços, bem como providenciar material e equipamento necessário ao pleno
funcionamento do serviço a ser executado, fiscalizando o correto cumprimento dos termos
deste contrato e efetuando o pagamento pelo os serviços prestados junto a folha de
pagamento.

. Art. 50 - A despesa do presente Decreto correrá por Dotação
Orçamentária, já existente do Orçamento Vigénte.
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-Ari.' 60 -,p/contrato-,poAera-ser réScindi!do, independente de
aviso prévio ou quaisquer indenizações, eantes do pi-aicrp,t'éliigè'í nós cdsos(
,
Interesse CIO. coritratanter
..? -..,-,--.
i -,f ,Interesse do contratado; -_.: -_,-,e5 ;--s
?., >, \ ,
Falta de cumprimento de qualquer.d
sas-obrigaçõeS,
ora,assumidas,
dando pleno direito de
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defesa ao Contraditório; J./ :::„,- •-• ,
, ,‘„.„..1., ,,,,... ;,---. ,..,
ImpedimentóAegal -das partes; ,-1
Transferênida'dá cessão do contrato a terceiros, no todo ou 'em parfej/ `
.....Encerramento do Programa.:::; 1:
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' c'or.r' e' ndo a rescisão sem ciu'é'haiaCy' ipa do CONTRATADO,
1-.0
será observado O parádafo 29.,dó•art. 79 da Lei 8.666/93 é suas alterações. j.
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, :11\..- 0„fdescumprimentof' total ou) parcial 'das obrigações
assumidas, pelas partes, caracteriza a Áriadimplêntia 'do CONTRATO, ficando este, sujeito as
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seguintes penalidades:' : ! , ,)'
- ,,,-n-.1 i ‘1',••::',,.-- ., \\
a) Advertência;'---7•,--,T_ c; ? ' 7,./
13) ,Multa de 1% (um por cento) sobre"-6-;
a: lor dá rérh'tínéraçãO1`rpehsal;-::.
c) Suspensão do contr.ato de- a-COrdó-coM 4o irciso III d6,-"irt.-.. 81.ida Lei 8.66e93-e-S-uas
,
i »1
alterações. ('"

Att: 7° - Este decreto entra em Vigor na' data de sua publicação.
Ari: $0'rf Revoààfri-:S:é as disposições érrNoritrário.
Cabana/MG, 09 de f ereiro de 2018.
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Maurí • mheíro Ferr
Prefeito Municipal
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