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DECRETO  Nº 025, DE 04 DE JANEIRO DE 2021. 

 

Autoriza as secretarias municipais a contratar 

servidores temporários para atender à 

necessidade de excepcional interesse público. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRASIL NOVO, Estado do Pará, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, e, 

 

CONSIDERANDO a insuficiência de servidores efetivos no quadro de pessoal da 

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, bem como que a realização 

de concurso público é um procedimento longo e demorado; 

 

 CONSIDERANDO também que se vive um quadro de pandemia mundial em razão 

da Covid-19, situação que exige respostas imediatas da Administração Municipal em 

relação às demandas da população; e, 

 

CONSIDERANDO ainda o disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal, que 

autoriza a contratação de servidores temporários para atender à necessidade temporária 

de excepcional interesse público, bem como a necessidade de continuidade dos serviços 

públicos. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica autorizado às Secretarias Municipais de Finanças; Saúde; Educação; 

Trabalho e Promoção Social; Agricultura e Mineração; Meio Ambiente; Administração e 

Desenvolvimento Urbano; Planejamento, Orçamento e Gestão; Esporte, Cultura e Turismo; 

e de Transporte e Manutenção; a contratar servidores temporários para suprir às suas 

necessidades, a partir de 04 de janeiro de 2021 até a realização e homologação de 

concurso público, com o intuito de não prejudicar o atendimento essencial à população. 

 

Parágrafo único. As contratações temporárias autorizadas por este Decreto 

poderão ser feitas para os quadros de pessoal de nível fundamental, médio e superior, de 

acordo com a necessidade de cada Secretaria. 

CERTIFICO que em cumprimento ao disposto no art. 20 

da Lei Orgânica Municipal, este DECRETO foi PUBLICADO 

no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Brasil 

Novo em 04 de janeiro de 2021. 

 

 

Osmar Passos David 

Chefe de Gabinete-PMBN 

Decreto nº 002/2021 
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Art. 2º.  Os servidores contratados com base nesse Decreto deverão, no que 

couber, serem enquadrados no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Poder 

Executivo Municipal, bem como no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 

Municipais, para efeitos de direitos e deveres. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

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

 

Gabinete do Prefeito de Brasil Novo-PA, aos 04 dias do mês de janeiro de 2021. 

 

 

 

 


