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Decreto nº: 3.268, de 23 de outubro de 2018. 

 

Dispõe sobre a contratação de trabalhadores 

ocasionais para atendimento de necessidade 

temporária e provisória de excepcional interesse 

público nos termos da Lei nº: 707/2018, e dá 

outras providências. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA/MG, no uso das atribuições 

legais que lhe são conferidas pelo artigo 62, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal, e:  

 

Considerando  a  publicação  da Lei Municipal nº: 707/2018 publicada  no Quadro de 

Avisos da Prefeitura Municipal, Diário Oficial do Município de Morro da Garça/MG, 

nos termos do artigo 86 da Lei Orgânica Municipal;  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica instituída através deste Decreto a regulamentação dos procedimentos 

para contratação de servidores ocasionais para atendimento de necessidade temporária e 

provisória de excepcional interesse público nos termos da Lei nº: 707/2018. 

§1º: As contratações de trabalhadores ocasionais serão feitas exclusivamente 

para a realização de trabalhos de limpeza urbana das vias públicas. 

§ 2º Fica autorizado o rodízio de pessoal entre os trabalhadores pretendentes à 

contratação.  

Art. 2º- Define-se como limpeza urbana, a manutenção geral inclusive a coleta 

de resíduos sólidos, de origem urbana. 

Parágrafo único: As atividades dos trabalhadores ocasionais serão realizadas 

para o atendimento às escolas municipais e à Administração Municipal.  
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Art. 3º Os contratos realizados serão de natureza administrativa, ficando 

assegurado aos contratados os direitos pertinentes às contratações temporárias de 

excepcional interesse público, previstos na Lei Municipal nº: 707/2018.  

Art. 4º A jornada de trabalho das atividades constantes nos artigos 1º e 2º serão 

de 04 (quatro) horas/dia, com folga aos sábados, domingos e feriados. 

Parágrafo único: Excepcionalmente poderá haver o pagamento de horas extras. 

Art. 5º  A remuneração mensal e total destes trabalhadores não poderá exceder 

ao valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais mensais), corrigidos anualmente pelo 

índice do salário mínimo vigente. 

Art. 6º  São condições gerais para a contratação: 

a) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da assinatura do 

contrato; 

b) estar quite com a justiça eleitoral; 

c) estar quite com o serviço militar; 

d) declarar, em formulário específico, que não tenha sofrido, no exercício de 

função pública, penalidade disciplinar decorrente de apuração em sindicância ou 

quaisquer outras penalidades incompatíveis; 

e) Exame médico admissional. 

Art. 7º A vigência do contrato de que trata este Decreto será limitada ao 

exercício financeiro vigente, permitido a realização de Termos Aditivos de acordo com 

a necessidade do serviço. 

Art. 8º O contrato celebrado nos termos deste Decreto extinguir-se-á sem direito 

a indenização: 

I - pelo término do prazo contratual; 
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II - por iniciativa do contratante; 

III - por iniciativa do contratado; 

IV - quando o contratado houver sofrido, no exercício de função pública, 

penalidade disciplinar.  

Art 9º Qualquer das partes poderá rescindir o contrato autorizado pelo presente 

Decreto, antes de seu término, avisando com antecedência mínima de 30 dias. 

Art. 10º A falta não justificada do contratado, ao serviço, é motivo de rescisão 

contratual, nos termos do Artigo anterior. 

Art. 11ºº As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta das 

dotações orçamentárias próprias 

 Art. 12º Esta Decreto entrará em vigor a partir de sua publicação.  

 

Morro da Garça, 23 de outubro de 2018 

 

José Maria de Castro Matos 

Prefeito Municipal 

Morro da Garça/MG 

 

 

 


