
Lei 1513 de 03 de junho de 2008 
 

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE 
TRES OPERADORES DE MÁQUINA. 

 
 

            João Natalício Siqueira da Silva, Prefeito Municipal de Formigueiro, faz 
saber em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:  

  
Art. 1. ° Fica autorizada, nos termos do art. 194, inciso III, da Lei n.º  1.329, 

de 27/12/2005, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores do Município de 
Formigueiro, a contratação de excepcional interesse público de três Operadores de 
Máquina, até 30 de dezembro do corrente ano. 
      

Art. 2. º - Os contratos referidos no art. 1. º, serão de natureza 
administrativa, ficando assegurado aos contratados as vantagens estabelecidas no artigo 
197 do RJS, sendo as  contratações quando necessário por período estabelecido para 
cada caso, sem ultrapassar o limite do art.1º desta Lei.. 
  Parágrafo Único – As justificativas anexas farão parte integrante da 
presente Lei. 
   
  Art. 3. º - As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de 
dotação orçamentária especifica constante no orçamento de 2008.  
  
                      Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

   
Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro. 

                                                           Em 03  de junho de 2008. 
 
 

     João Natalício Siqueira da Silva 
                                                     Prefeito  

 
                   
 Registre-se e publique-se. 
 
 
    Sandra Alves Silva 
Secretário da Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ref. a Lei nº 1495/2008 
 

 
JUSTIFICATIVAS: 

 
 
       

 Pela presente, fica justificada a contratação autorizada pelo art. 1.º da 
referida Lei, como segue: 

   - Para contratação prevista no § 1º  e 2º do art. 1º , não existe habilitados 
em Concurso Público, tendo em vista que o concurso público, homologou apenas 05 
candidatos aprovados, destes o 1º lugar, Dr. Diego Ilha Thomasi e 3º lugar Dr. Marcelo 
Scalvenzi Turchiello não assumiram, desistiram da vaga, tendo assumido o Dr. Lenilson 
Tavares de Lima, 2º lugar e Dr. Rodolpho Mello Netto, 4º lugar e Dr. José Edgar Silva da 
Luz Junior, 5º lugar.  

       
 A demanda de nossos serviços médicos para o hospital e Posto de Saúde e 

maior, portanto necessitando de contratação emergencial, pois, os serviços são 24 horas, 
inclusive domingos e feriados. Não existe mais serviços terceirizados de médicos. 

Para contratação de Operadores de máquinas, previsto no § 3º do art. 1º 
apenas dois inscritos foram aprovados por concurso público, tendo sido homologados. 
Magnus Bevilaqua, 1º lugar, que desistiu, não assumindo o cargo para o qual foi 
concursado e Dilmar da Silva Machado, classificado em 2º lugar, que tomou Posse.  

O número de máquinas do município, são superiores ao número de 
Operadores existentes, alem do licenciamento do servidor Odi Geraldo Martini , Operador 
de Máquina, para cumprir missão Sindical no Município, necessário se faz, a contratação 
emergencial para suprir deficiência do quadro, não havendo habilitados em concurso 
público. 

Para contratação prevista no § 4º do art.1º servirá para na eventualidade de 
vaga temporária, Licenças e outros afastamentos legais de professores, o município ter em 
mãos a devida autorização legal, para preenchimento da vaga imediata. 

   Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro. 
    Em 27 de fevereiro de 2008. 

 
                  

 
João Natalício Siqueira da Silva  

Prefeito  
 

   

  


