
ESTADO OO PÁRÁ

MUNICIPIO DE LIMOEIRO DOAJURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIftO DO AJI.,RU

PODER EXECUTIVO

cNPJ 05.105.158/0001-85

GABINETE DO PREFEITOl]!{t} i.r}Ljili.:

Ilecreto §{unicipal n" 0019 de 0I8 de janeiro tle 2017.

DISPÕE SOBRE A VEDAÇÃO PEREI|IPTüRrÂ IIE
TODA E QUÂLQUER CONTRATÀÇÃCITEllrP{}nÁnra
NttrsMo QtiE, EvENTtiAL DE TERCEIROS COIII A
CON,IUNA MUI.{TCTPAL

CONSIIIERANDO os tennos da Lei Municipal no 0ü3, de 03 de Fevereiro de 1997 " que

trata da contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional

interesse publico, e" em observância aos tetmos do art. 37 e ss da CR"

CONSIDERANDO o disposto na Lei Orgânica do Municipio de Lirr:oeiro dc Ajuru, conr

atendimento aos termos da l,ei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n' 101100;

CONSIDERÂNDO a reunião interna, que ocoffeu no dia 05 de Janeiro de 2A17 no período

r.espertino, oncle o Prefeito eleteminou eategorieamente aos Seeretários Muniçipais, a srtspensão rie

toda e quaiquer contratação de servidor temporário ainda que para serviços eventuais, sefft o previo

conhecimento, ciência e assentimento do Chefe do Poder Executivo;

DECRETA:
Art. i'. í-icarn consi,jeradas sciri cl-crto quaisquci'dc caratcr "'ürga offincs" a cüntraiaçÔcs de pcssoal

temporário mesmo que em caráter eventual. em toda e qualquer Secretaria do Municipio, sem a

expÍessa autorizaçáa do CheÍb do Poder Exscutivo.

Parágrafo Unico. Atos Adrninistrativos contrários ao "caput' acima, irnplicará em sanções de

tmprobidade aciministrarivo aos agentes púbiicos responsáveis pek: cometimenio de tais condutas e

será considerado atü lesivo e atentatório a ordem pública e econômica Munictpal. Ceranda

responsabilidade{s} direta(s) ao{s) intratar(es) que deu câusâ ao evento danose'r.

Art. 2'. Os Secretários Municipais que soi: suas pastas agasalham sen idores temporários, filesmo

que eventuai sejam os ser\,rços prestados, ticam recomendados que promovam suas devtdas baixas

em nome da boa ordem pirblica e econômica Municipal.

Art, 3'. Reserva-se o Poder Executivo Municipal o ônus privativo de çontratar serviços temporários

srou er.entual, haja vista a observância da iegalidade que o ato reqtier.

Art, 4". Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições ein

cantrárir:.

Registre-se. publique-se, co ue-se, e cumpra-se.

CahÊErÍB§to da Sdva* 
Fiãúto MunoPal .

LrnParo do §uru-t'R

Rua Marechal Rondon, s/n, Matinha, CEP: 68.415-000,

Limoeiro do Aiuru. Pará.


