
Lei n.º 1457 de 24 de setembro de 2007. 
 
 
                                                                                          Autoriza a Contratação, de 
                                                                                          Excepcional Interesse Público 
                                                                                          De quatro 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 04 (quatro) 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 Inglês. 
         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 Matemática. 
 
         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 da data da promulgação da presente lei 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 Fundamenta l- 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 24 de setembro de 2007. 
 
 
                                                                                      João Natalício Siqueira da Silva 
                                                                                               Prefeito Municipal 
Registre-se e Publique-se 
 
Sandra Alves Silva 
Secretária da Administração 



                                                                                                      Ref. á Lei n.° 1456/2007 
                                  
                                                
 
                                                       JUSTIFICATIVA 
 
 
                    Pela presente justificativa as contratações autorizadas pelo art.1.° da referida 
Lei, como segue: 
                   Os quatro professores serão contratados para lecionar as disciplinas de 
História, Português, Matemática e Inglês nas escolas do município, tendo em vista o 
vencimento dos seus contratos que ocorrerá a partir de 14 de setembro do corrente ano, 
não podendo interromper o processo de educação nas escolas, não resta outra alternativa 
ao Prefeito Municipal que não seja a contratação dos professores até a realização do 
concurso público que já está em andamento. 
 
                                                  
 
 
 

 
 

Formigueiro 24 de setembro de 2007.                                                                                    
 
 
 
 

João Natalício Siqueira da Silva 
 

Prefeito Municipal 
 

 


