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DECRETO N° 573/2018

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
nos termos do art. 37, inciso IX da Constituição Federal
e Lei Municipal n° 088,/2. 008 de 25 de março de 2008.
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Públicos deste Município de Caiana-MG e pelo seu respectivo código de ética profissional do
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e ao mesmo regime de responsabilidade vigente para os demais servidores públicos
municipais, no que couber.
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direito e vantagem dos demais servidores públicos municipais, no que couber.
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Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
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