
 LEI Nº 1430, DE 04 DE JULHO DE 2007. 
 

 

 

                                                                           “AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE      

                                                                           EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, 

                                                                           DE UMA SERVIÇAL”. 

 

 
                                 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.° 1.329, de 

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

contratação excepcional de 01(um)Serviçal,regime horário 40 horas semanais. 

 

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

assegurado  ao contratado as vantagens estabelecidas no art.197 do referido RJS,a contratação terá 

vigência de 01/07 até 31/12/2007. 

 

                     Parágrafo Único-As justificativas anexas farão parte integrante da presente Lei. 

 

                     Art.3. ° - As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de dotação 

orçamentária específica constante no orçamento de 2007. 

 

      SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E EVENTOS. 

 

06 05 12 361 0009 2097  Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 40% 

3.1.90.04.00.0000            Contratação por Tempo Determinado. 

 

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

                                                       

                                              

                                                       Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro. 

                                                                                            Em 04 de julho de 2007. 

                                           

 

                                                       João Natalício Siqueira da Silva 

                                                                Prefeito Municipal 

 

 

 

Registre-se e publique-se. 

 

 

Sandra Alves Silva  

Secretária da Administração 



                                                                                                                        Ref á Lei n.°1430/2007. 

 

 

 

 

 

                                                      JUSTIFICATIVA.  

 

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

         Em vista do aumento progressivo de alunos na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Santa Rosa, necessário se faz o aumento de servidores para a função de limpeza e confecção de 

merenda, não tendo servidor para remanejamento. 

         Até a presente data não foi possível á realização de concurso público, circunstância esta que 

renova o pedido de prorrogação através do referido projeto para não interromper o trabalho que vem 

sendo realizado nesta Escola. 

 

 

 

                                                               Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro. 

                                                                                                    Em 04 de julho de 2007. 

 

 

 

 

 

 

                                                               João Natalício Siqueira da Silva 

                                                                        Prefeito Municipal. 
 


