
LEI Nº 1411, DE 09 JANEIRO DE 2007. 
 

“AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE UM 
MECÃNICO”. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que 

a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 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 excepcional de 01  (um) mecânico, regime horário 40 horas semanais. 

  Art. 2. º - O contrato referido no art. 1. º, será de natureza administrativa, ficando 

asseguradas ao contratado as vantagens estabelecidas no artigo 197 do referido RJS, não 

podendo a contratação exceder a homologação do concurso público que acontecerá no 1.º 

semestre de 2007. 

  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 2007.  

                      Art. 4º -   Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

   

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro. 

                                                           Em 09 de janeiro de 2007. 

 

     João Natalício Siqueira da Silva 
                                                     Prefeito  

 
                   
 Registre-se e publique-se. 
 
 

    Sandra Alves Silva 
Secretário da Administração 



Ref. ao Lei 1411/2007 

 
 

JUSTIFICATIVAS: 
 
 
       

 Pela presente, fica justificada a contratação autorizada pelo art. 1.º da 

referida Lei, como segue: 

   - O mecânico, será contratado para realizar manutenção, reforma e conserto 

da frota do Transporte Escolar do Município para maior segurança aos alunos que 

utilizam destes.Salientamos também que o tempo disponível para  a manutenção, reforma 

e conserto será curto devido as greves que ocorreram nas escolas estaduais,e o 

município transporta estes alunos,sendo que o transporte irá acontecer até o dia 

12/01/2007.Por isso mais uma vez justifica-se a necessidade de um mecânico exclusivo 

para este trabalho.  

          

 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro. 

  Em 09 de janeiro de 2007. 
 

                  

 

João Natalício Siqueira da Silva  
Prefeito  

 

   


