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DECRETO N° 561/2018

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.
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I - Os contratado nos termos deste Decreto, assumirão o
desempenho de suas funções no prazo convencionado no contrato, devendo estes cumprirem
o horário pré - determinado, acatando as determinações estipuladas pêlo o CONTRATANTE,
bem como observando regras de conduta e ética determinadas pelo o Estatuto dos Servidores
Públicos deste Município de Caiana-MG e pelo seu respectivo código de ética profissional do
mesmo, zelando e mantendo em ordem os equipamentos e . materiais deixados sob sua
responsabilidade.
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// - Os contratados 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 vigeiffze para os demais servidores públicos
municipais, no que couber.

/// - Os contratados nos termos deste Decreto, assiste o mesmo
direito e vantagem dos demais servidores públicos municipais, no que couber.
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Art. 70 - Este decreto enkk-ern vigor na data de sua publicação.
Art. 8°- Revogam-se as disposições em contrário.

Md, 09 de maio de 2018.

Mauriei. 'inheiro Ferreira
Prefeito Municipal
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