
                             Lei n.º 1431/2007 04 DE JULHO DE 2007.                                                         
 
                                                                                          Autoriza a Contratação, de 
                                                                                          Excepcional Interesse Público 
                                                                                          De catorze professores. 
 
                                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 
27/12/2006, que instituiu o Regime Jurídico dos  Servidores do Município de Formigueiro, 
a contratação emergencial de 14 (catorze) professores,para atuar de conformidade com 
as  necessidades emergenciais da Secretaria Municipal de Educação,Desportos e 
Eventos, no Ensino Fundamental do município conforme segue: 
         I - Um professor de 20 horas semanais, habilitado para a disciplina de Geografia. 
         II-Um professor de 20 horas semanais, habilitado para a disciplina de História. 
         III-Um professor de 20 horas semanais, habilitado para a disciplina de Português. 
         IV-Um professor de 20 horas semanais, habilitado para a disciplina de Filosofia. 
         V-Dez professores de currículo por atividade, 20 horas cada um. 
 
        Art.2 .° - Os  contratos referidos no art.1.° serão de natureza administrativa,ficando 
assegurado aos contratados as vantagens estabelecidas no artigo 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 2096 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% 
3.1.90.04.00.0000           Contratação por Tempo Determinado 
 
        Art.4.°- Esta Lei  entra 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.° 1431/2007. 
                                  
                                                JUSTIFICATIVA 
 
 
Pela presente justificativa as contratações autorizadas pelo art.1.° da referida Lei, como 
segue: 
                          I-Um professor, com formação em Geografia, pela exoneração da 
professora Lucélia Brum que foi nomeada na rede estadual de ensino, para atender a 
Escola Acácio A. Vieira. 
                          II-Um professor com formação em História, pela exoneração do professor 
Fabiano Saldels em virtude de ser nomeado pelo Estado de Santa Catarina, no final de 
2006, para atender a Escola Acácio A. Vieira. 
                          III-Um professor com formação em Português, pela criação de uma turma 
de aceleração desde 2006, para atender a Escola Acácio A. Vieira. 
                          IV – Um professor com formação em Filosofia, pela inclusão de Filosofia 
no currículo escolar desde 2005, para atender a Escola Santa Rosa. 
                          V – Três professores de currículo por atividades, 20 h cada um: sendo 02 
para substituir a professora Ana Cláudia Sales que assumiu a Direção da Escola Acácio 
A. Vieira; 01 pela existência de 02 turmas de 1ª séries na Escola. 
                          VI – Três professores substituindo possíveis aposentadorias que estão 
sendo encaminhadas: Lucilaine Bordignom Wegner, 20h, currículo por atividades; Fátima 
Costa, 20h, currículo por atividade, Jocélia Boemo Mozzaquatro, 20h, currículo por 
atividade. 
                          VII-Um professor currículo por atividade, 20h em permuta com a 
professora Sandra Alves da Silva que assumiu a Secretaria da Administração, para 
atender a Escola Jacob Scherer. 
                          VIII-Dois professores currículo por atividades, 20h cada um, em permuta 
por cedência com a professora Gilse Costa Gressler que assumiu a Secretaria Municipal 
da Educação. 
                          IX – Um professor currículo por atividade, 20 h, devido á criação de uma 
turma de pré- escola,para atender na Escola Venâncio Machado de Souza. 
                          Infelizmente até a presente data não foi possível à realização do concurso 
público, circunstância esta que renova o pedido de prorrogação através do referido projeto 
de lei. 
 
 
 
 
 
                                               Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro, 
                                                                                        04 de julho de 2007 
 
                                                  
                                                   João Natalício Siqueira da Silva 
                                                           Prefeito Municipal  
                                              
 


