
LEI Nº 1416, DE 14 DE MARÇO DE 2007. 
 

 

Autoriza  a   Contratação,   de 

 Excepcional Interesse Público. 

 
   

                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 nos termos do art. 194, inciso III, da Lei nº 1.329, de 

27/12/2005, que instituiu o regime Jurídico dos Servidores do Município de Formigueiro,  a 

contratação de excepcional Interesse Público dos seguintes servidores: 

 

Art. 2.º - Um Serviçal, regime horário 40 horas semanais. 

 

Art. 3.º - Dois professores com habilitação para as disciplinas Inglês/Português,  

horária 20 horas semanais. 

 

Art. 4.º - Um professor com habilitação para a disciplina de História.com 20 horas 

semanais. 

 

Art. 5º - Um professor com habilitação para a disciplina de Matemática, carga 

horária 20 horas semanais. 

 

Art. 6º - Um instrutor de informática, carga horária de 20 horas semanais.    

 

Art. 7.° - Os contratados perceberão a título de salário, o valor do padrão ou nível 

correspondente estabelecidos por Lei Municipal para os cargos de provimento efetivo do município. 

 

Art. 8º - Para o contrato de instrutor de informática, o valor estabelecido para a 

carga horária correspondente será de R$ 417,00 (quatrocentos e dezessete reais) mensais. 

Parágrafo Único: Ocorrendo a reposição salarial do valor estabelecido no CAPUT, 

será o mesmo reajustado na média da reposição concedida ao Quadro Geral dos Servidores do 

Município.   

 

Art. 9.º - Os contratos serão de natureza administrativas, ficando assegurado aos 

contratados as vantagens estabelecidas no artigo 197 do RJS, não podendo a  contratação exceder ao 

período de  seis meses.     



 

Art. 10.º - As despesas decorrentes da presente Lei, correrão a conta de dotação 

orçamentária específica, constante no orçamento de 2007. 

   

  Art. 11.º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro. 

                                                            Em  14 de março de 2007. 

 

 

 

Anderson Weber 

Vice-Prefeito em exercício. 

 

 

 

 

 

Registre-se  e  publique-se. 

 

   

Secretário da Administração 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Lei  1416/2007 

    

 

    J U S T I F I C A T I V A S: 

 

 Justifica-se as contratações de interesse público, tendo em vista não haver habilitados em 

concurso público, para o provimento das vagas existentes, concomitantemente com as necessidades  

surgidas no momento, a seguir mencionadas: 

1 . Para a contratação mencionada no art. 2.º, de uma Serviçal foi motivado pela remoção da 

Servidora Cleusa Bender, 40 horas, que passou a exercer suas funções na Secretaria  Municipal de 

Saúde e Assistência Social. 

2 . Para a contratação mencionada no art. 3.º, de dois professores para disciplinas de 

Inglês/Português, será para substituição da professora efetiva Cleana Brum, que foi nomeada pelo 

Município de São Sepé ,  sendo impossível a permanência no cargo, a qual solicitará exoneração. 

3 . Para a contratação mencionada no art. 4º disciplina história 20 horas, para suprir vaga na Escola 

Santa Rosa, não existindo habilitados em concurso público, que a exemplo do ano anterior, foi 

provido por contrato temporário, tendo sido extinto em 30 de dezembro de 2006.   

4 .  Para a contratação mencionada no art. 5.º  será em substituição a professora Marnei Lacerda, 

que exercia carga horária suplementar, a qual não poderá mais ser convocada em regime de 

suplementação. 

5 . Para a contratação mencionada no art. 6.º  instrutor de informática será para atuar na Escola 

Municipal Acácio Antônio Vieira pertencente a rede municipal de educação. 

  Formigueiro, 14 de março de 2007. 

 

 

Anderson Weber 

Vice-Prefeito em exercício 


