
Lei n.º 1474 de 07 dezembro de 2007. 
 

                      
                                                                     

Autoriza a Contratação, de                                                         
Excepcional Interesse Público 
de um professor. 

                 

                                 
                               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(um) professor de currículo por atividades, com carga horária de 20 horas 
semanais, para atuar na Secretaria Municipal  de Educação, Desportos e Eventos. 
        
         Art 2.° - O  contrato referido no art.1.° será de natureza administrativa ficando 
assegurado aos contratados as vantagens estabelecidas no artigo 197 do referido RJS, e  
terá sua vigência a partir de  3/12/2007 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  entra em vigor na data de sua publicação. 
 
                                                             Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro. 
                                                                                  
 
                                                                                               Em 7 de dezembro de 2007. 
                                                                                    
                                                                                     João Natalício Siqueira da Silva 
                                                                                             Prefeito Municipal 
 
Registre-se e Publique-se 
 
Sandra Alves da Silva 
Secretária da Administração 



 
 
 
 
 

Ref. a lei n.°1474/2007 
                                  

                                                
 
                                                        
 
                                                        JUSTIFICATIVA 
 
 
                   

 
                                                                       A presente contratação tem a finalidade de substituir uma 

professora que se encontra afastada desde o dia 26/11/2007 por motivo de 
licença saúde, com previsão de retornar ao exercício de sua função somente 
após 75 dias a contar da data acima referida, de acordo com laudo médico cuja 
cópia segue em anexo. 

                   
                                                  
 
 

 
                                                                                    
 

                                                               João Natalício Siqueira da Silva 
 
                                                                                    Prefeito Municipal 
        
 


