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DECRETO N° 546/2018
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 e, 'atendendo ao preceito estatuído no artigo
0.088/2008 de 25 de março de 2008
37, inciso IX da Constituição Federal e, dá Lei Municipal -,,
://
suas alterações,

;1=._‘-‘4.

Considerando o dispostna',Lei Municipal 088/2008 de 25 de
março de 2008, cornisuâs'alteraçá.es;,qUe dispõe e Oistiplirià •alpre‘a CONTRATAÇÂO POR
TEMPO DETERMINAM._ 4.

;
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Con.suar_ erando—á--:-.necesicl.ade., -de- 'Contrata_çãb' por tempo
_
determinado pára atenderas ne'CeSsiáadesitemporáriaS.de'a,XCepcional interesse
„ público.
•
DECRETA:

f
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Fica determinada .,,a cOntratação." de ISMAR
ANTÔNIO DA SILVA, para 'PrésÉar serviços, rld cargo,: (PEDREIRO; ¡Unto-à Secretaria
Municipal de Obras deste Município, conforme solicitação da Secretaria.
í
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A. 2° O prazo 'para: Contratação ,§erá pelo/ Período de 06
(seis) meses, podendo S'er-Prorrogidõ'Por igual período, através de Termo Aditivo.
Art. 3° - .,Or\valoi- a seypago peia contratação temporária será
,
de R$954,00 (rlóveçentos e ,csnquentá &qiiatro3 reais): ':'
,1
,
II
,
!.,/ '• 5

-

X

Os contratados .nos termos• •deste, Decreto, assumirão o
desempenho de suásf».130es no praz9 córite-h-Ciónatdiá do contrato, gevehdo estes cumprirem
horário pré - determinad6;:acatando aS-Cleterminações estipuladas pelo o CONTRATANTE,
bem como observando regra.de'ciánduta e ética determinadas Pelo o Estatuto dos Servidores
Públicos deste Município de Caiana-MG e pelá seu respectivo código de ética profissional do
mesmo, zelando e mantendo em ordem os equipamentos e materiais deixados sob sua
responsabilidade.
-

II - Os contratados nos termos deste Decreto estão sujeitos aos
mesmos deveres e proibições, inclusive no tocante à acumulação de cargos e funções públicas,
ao mesmo regime de responsabilidade vigente para os demais servidores públicos
municipais, no que couber.
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//1-Aos contratados nos termos deste Decreto, assiste o mesmo
direito e vantagem dos demais servidores públicos municipais, no que couber.
Art. 4° - 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. 59,-' A despesa do presente Decreto correrá por Dotação
Orçamentária, já existente do 'Orçapén0 Vigénté:,

•

,/ Art. 0.-5.4:,édntratb pliderão:Sèr rescindidos, independente de
aviso prévio ou quaisquer indenizações antes do prazo prito nos casos:.:
'7':
-. ,
a) Interesse:dO;d0tratante;:
h) Interesse .dd,cohtado;',
c) Falta de cumprimento de qualquer dasid?rigaçõe5',,orà
. dándo:pleno direito de
,.. . asumida-si
..
., ,
,....„.
,.
defesa ao ContradiOrio; .,'Y ,'-..--.,•',>" •-.' -1
..,
ImpediMento.tegal dás partes;
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TranSferêncià2dúçessão .do contrato a terceiros„.nd- odO,du em parte;
Encerramento do Programa. e, 1 .,
,.,:•,-.,-;
'.,---‘' . 1:::::!, it../.:., ''

•

/-:Ocorrêhdo a rescisão sem que haja ÉylPà do CONTRATADO,
será observado o parágrafo 20,doflart, 79 da Lei'8.666/93'e'áas'alterações.3,/
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,17`,,S,,\‘ Q,...,..tléclimpr
sirriehto,"
total oul Oai'cial: das obrigações
,
,
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..
assumidas, delas partes, caracteriO`a iriadimPlênicia do CO-NTRATO,:fiçai'l'do_0,.ste, sujeito as
-`
',.:) , . -- ..
\_,
' - ‘.---'1-`,._ _ j--,seguintes penalidades: 2 ' ' f .
/
Advertência; --"•, --.t:,:-.1-,;‘, , ; //
,,;;;.," •,-. , . '.-.•-,-., ---- , ''s
, '
,Multa de 1% (uni p"Or
cento)
sobre
valór da féminéra:ção'mensal;
l
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1 . i .,
Suspensão do cóhtráto de acordci,-cdhi 'o inciso: III, doa-rt.„:87 00`" Lei 8.666/93 e suas
1 ?'/::'
' '''-‘,/ .'
•
`
alterações.

.±-7°- Este decreto entra èhl vigor na dáta'cle sua publicação.
rt 8°- pé‘;Oga—r.n20 aS''di\SpoSições em' ebhtrário.
t

CaianaLMG, 02 de'abril de 2018.

Maurício Pinheiro Ferre
Prefeito Municipal
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