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Lei n.º 1620 de 02 de março de 2010. 
 

“Autoriza a contratação, de excepcional 
interesse público, de servidores municipais.” 

 
  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. 1º Fica autorizada, nos termos do art. 194, inciso III, da Lei n.º  1.329, de 
27/12/2005, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores do Município de 
Formigueiro, a contratação , de excepcional interesse público , por tempo determinado 
de 06(seis) meses, com prorrogação por mais 06(seis) meses, para os §§ 1º, 2º e 3º, e 
até 31/12/2010 para os §§ 4º e 5º, para exercer  atividades pertinentes aos cargos: 
 
  § 1º- 03(três) Motoristas, carga horária 40 horas semanais, salário 
equivalente ao padrão 06 Quadro Geral, referencial do cargo de motorista; 
 
  § 2º- 03(três) Operadores de máquinas, carga horária 40 horas semanais, 
salário equivalente ao padrão 06 Quadro Geral, referencial do cargo de operador de 
máquinas; 
 

§ 3º- 10(dez) Operários, carga horária 40 horas semanais, salário 
equivalente ao padrão 02 do quadro geral, referencial do cargo de operário; 

 
§ 4º- 03(três) Professores de Ensino Fundamental de 1ª a 4ª Séries, com 

titulação mínima de Magistério, Nível 01, carga horária semanal 22 horas 
semanais, para atuar nas séries iniciais de Escolas Municipais, quando existir 
necessidade de suprir vaga em casos de afastamento temporário de professores 
efetivos. 

 
§ 5º- 02(dois) Serviçal, carga horária 40 horas semanais, salário 

equivalente ao padrão 02 do quadro geral, referencial do cargo de serviçal, para 
quando existir necessidade de suprir vaga em casos de afastamento temporário 
de servidores efetivos. 

 
Art. 2º Os contratos referidos no art. 1. º, serão de natureza 

administrativa, ficando assegurado aos contratados as vantagens estabelecidas no 
artigo 197 do RJS, sendo as contratações quando necessário por período estabelecido 
para cada caso, sem ultrapassar o limite do art.1º desta Lei. 
 
  Parágrafo Único – As justificativas anexas farão parte integrante da 
presente Lei. 
 
  Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias específicas constante no orçamento 2010: 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO 
(PARA OS §§ 1º, 2º E 3º) 

 
08.01.26.782.0030.2055   Manutenção do DMER 
3.1.90.04.00.0000             Contratação por Tempo Determinado  
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS 

(PARA O § 4º) 
 
06.01.12.361.0021.2079   Manutenção do Ensino Fundamental – 60% 
3.1.90.04.00.0000             Contratação por Tempo Determinado  
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS 

(PARA O § 5º) 
 
06.01.12.361.0021.2080   Manutenção do Ensino Fundamental – 40% 
3.1.90.04.00.0000             Contratação por Tempo Determinado  
 
  Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro. 
Em 02 de março de 2010. 
 
 
 
 
 
João Natalício Siqueira da Silva 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 
Secretário da Administração 
 
 
Registre-se e Publique-se 
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Plei nº 06/2010 
 
 
 

J U S T I F I C A T I V A 
 
 
 

Em relação ao Projeto de Lei nº 06/2010, que trata da autorização para a 
contratação, de excepcional interesse público, de servidores municipais, apresentamos 
a seguinte justificativa: 

Para contratação prevista nos §§ 1º, 2° e 3º do art. 1º, não existem 
habilitados em Concurso Público, e com a situação de emergência declarada em nosso 
município devido a visível destruição na malha rodoviária local, obrigando o executivo a 
uma atuação imediata e eficiente. Para dar maior agilidade nos referidos serviços, o 
executivo sensível às exigências da comunidade busca com a presente lei dar uma 
resposta imediata e eficiente à comunidade. 
  Para contratação prevista no § 4º do art.1º necessitamos contratar três 
professores para substituir a professora Sandra Regina Alves da Silva, que possui duas 
nomeações de 20h cada e uma outra professora que entrará em Licença Gestante a 
partir de março de 2010.  
  Para contratação prevista no § 5º do art.1º necessitamos contratar duas 
serviçais para substituir uma servidora que está em Licença Maternidade e outra que 
está em Licença Saúde. 
 
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro. 
Em 02 de março de 2010. 
 
 
 
 
 
João Natalício Siqueira da Silva  
Prefeito Municipal  

 


