
Lei n.º 1461 de 23 outubro de 2007. 
 

 
                                                                                       
Autoriza a Contratação, de                                                         
Excepcional Interesse Público de         
duas serviçais, um motorista e um 
psicólogo. 

 
           
    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 :                                                     
 
 
         I- 01(uma) serviçal para substituir  licença gestante de servidora com carga 
horária de 25 horas semanais que se afastará a partir do mês de novembro até 
31/12/2007, para atuar na Secretaria Municipal  de Educação,Desportos e 
Eventos. 
        
 
         II- 01(uma) serviçal para substituir férias de servidora com 40 horas 
semanais para atuar no Posto de Saúde do Cerro do Louro no período de 01 a 
30/11/2007,na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. 
         
        III- 01(um) psicólogo para atuar na Secretaria Municipal de Saúde e 
Assistência Social,até 31/12/2007,devido ao término do contrato.  
         
        IV-01(um) motorista para substituir servidor em atestado médico  num 
período de 90(noventa )dias,para atuar na Secretaria Municipal de Obras e 
Trânsito.. 
 
 
         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.    
 
 
 
 
 



 
 
 
 
        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 
          
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
0703 10 301 0017 2051       Manutenção da SM da Saúde - ASPS 
3.1.90.04.00.0000                Contratação por Tempo Determinado 
 
0705 08 244 0021 2065       Manutenção da Sec. da Saúde e Assist. Social  
3.1.90.04.00.00                    Contratação por Tempo Determinado 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO 
 
0801 26 782 0002.2.066 Manutenção do DMER 
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 23 de outubro de 2007. 
 
 
                                                                                     
                                                                              João Natalício Siqueira da Silva 
                                                                                               Prefeito Municipal 
 
 
     Registre-se e Publique-se 
 
         Sandra Alves Silva 
Secretária da Administração 



 
 

 Ref. á Lei n.°1461/2007 
                                  
                                                
 
                                                        
 
                                                        JUSTIFICATIVA 
 
 
                    Pela presente justificativa as contratações autorizadas pelo art.1.° da 
referida Lei, como segue: 
                  Uma serviçal entrará em licença gestante,havendo assim a 
necessidade de contratar uma serviçal para assegurar os serviços de limpeza e 
confecção de merenda em escolas municipais. 
                 Uma serviçal entrará em férias,e não temos no quadro de servidores 
para  substituir-lhe.Já que  a Secretaria de Saúde  está precária em termos de 
serviçal,sendo que esta atende vários lugares. 
                 Um psicólogo é para atuar na área da Assistência Social,sendo que o 
contrato que tinha encerrou no mês de setembro e a demanda para atendimentos 
e programas a serem continuados é bastante.Só com a efetivação do concurso 
público que está em andamento vai sanar esta demanda. 
                Um motorista entrou com pedido de atestado médico no dia 11/10/2007, 
por um período de 90(noventa) dias.Visto a precariedade que temos de 
motoristas,faz-se necessário a contratação para substituir-lhe. 
                                                  
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
                                                                            João Natalício Siqueira da Silva 
 
                                                                                              Prefeito Municipal  
        
 


