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Lei n.º 1637 de 22 de junho de 2010. 

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

  Anderson Weber, Vice-Prefeito Municipal de Formigueiro em Exercício, 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 temporária, em razão de excepcional interesse público, por tempo 
determinado  até 15/01/2011, para exercer  atividades pertinentes aos cargos: 
 
  § 1º- 02(dois) Professores de Séries Iniciais do Ensino Fundamental, com 
habilitação em Nível Superior, Nível 02, com carga horária de 22 horas semanais, para 
atuar nas Escolas Municipais. 

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

ficando assegurado aos contratados às 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 constantes no orçamento 2010: 
 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS 
 
06.01.12.361.0021.2079 - Manutenção do Ensino Fundamental – 60% 
3.1.90.04.00.0000           - Contratação por Tempo Determinado  
 
  Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro. 
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Projeto de Lei n.º 28/2010 
 
 
 

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

 
 

  Em relação ao Projeto de Lei nº 28/2010, que trata da 
autorização para a contratação, de excepcional interesse público, de servidores 
municipais, apresentamos a seguinte justificativa: 

Para contratação prevista no § 1º do art. 1º, não existem habilitados em 
Concurso Público. 

Necessitamos contratar (2) dois professores: uma para substituir a 
professora Leila Mara Piasentin Claro, professora de série iniciais do ensino fundamental, 
que pediu exoneração no mês de maio e outra para substituir professor do quadro que 
será designado para direção de escola. 

Necessitamos destes contratos, pois hoje existem professores atendendo 
mais de uma turma para não deixar sem atendimento os alunos, até solucionarmos o 
problema com as contratações autorizadas por esta Casa Legislativa.    
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