
LEI Nº 1415, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2007. 
 

   

 

Autoriza a Contratação, de 
Excepcional Interesse Público de um 
Cirurgião Dentista. 
 
 

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.º - Fica autorizada a contratação emergencial de excepcional 

Interesse Público de um Cirurgião Dentista, carga horária 40 horas semanais, a partir da 

data de publicação da presente Lei até a data de 30 de junho do corrente ano, prorrogável 

por até seis meses, para exercer suas atividades em horário diurno e noturno na Unidade 

de Saúde localizada no Fundo do Formigueiro e, havendo necessidade, na Unidade de 

Saúde Central do município.  

 

Parágrafo Único - A carga horária semanal será exercida, em regime 

especial de compensação de horário, sendo prestado de segundas a sextas-feiras 06 

(seis) horas diárias corridas. 

 

Art. 2.° - O(A) contratado(a) perceberá, a título de salário, o valor 

correspondente ao Padrão 10 do Quadro Geral de Servidores do Município, estabelecido 

pela Lei n.º 701/94. 

 



Art. 3.° - A presente contratação será feita conforme determina o Título VIII 

da Lei n° 705/94, de 21.12.94 e as despesas decorrentes desta Lei, correrão a conta de 

dotação orçamentária específica constantes no orçamento 2007: 

07.03 Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social – ASPS 

1030100172.051  Manut. Sec. Munic. de Saúde e Assist. Social – ASPS 

319004  Contratação por tempo determinado 

1175 Código Reduzido 

 

  Art. 4.°-  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro. 

                                                            Em 16 de fevereiro de 2007. 

 

      João Natalício Siqueira da Silva                
        Prefeito Municipal                                       

 

     

Registre-se  e  publique-se. 

   
Secretário da Administração 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ref. à Lei nº 1415/2007 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

  A administração municipal pretende realizar um Concurso Público para 

provimento de cargos, ainda no 1º Semestre do corrente ano, sendo o cargo de cirurgião 

dentista, um dos cargos previstos. Justifica – se, portanto, a contratação temporária de 

Cirurgião Dentista, até que seja possível a efetiva nomeação de servidor aprovado em 

concurso público. 

 

   Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.  

   Em 16 de fevereiro de 2007. 

 

 

 

João Natalício Siqueira da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

    


