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Lei n.º 1642 de 29 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 de 06(seis) meses, com prorrogação por até mais 06(seis) meses, 
para exercer  atividade pertinente ao cargo: 
 
  § 1º- 01(um) Técnico em Contabilidade, carga horária 35 horas semanais, 
salário equivalente ao padrão 09 do Quadro Geral, referencial do cargo de Técnico em 
Contabilidade. 
 

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. 
 
  Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias para o registro de despesas com pessoal constantes nos 
orçamentos da Secretaria da Administração, da Secretaria da Fazenda e da Secretaria da 
Educação, Cultura, Desportos e Eventos. 
 
  Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro. 
Em 29 de junho de 2010. 
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Projeto de Lei n.º 25/2010 
 
 
 

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

Em relação ao Projeto de Lei nº 25/2010, que trata da autorização para a 
contratação, de excepcional interesse público, de servidores municipais, apresentamos a 
seguinte justificativa: 
  Não existe pessoa habilitada em concurso publico para exercer tal cargo. 
  Existe uma carência de profissional desta área na administração pública, 
pois cada secretaria precisa observar e analisar seu orçamento e como não existe um 
profissional para cada secretaria, todos acabam recorrendo ao departamento de 
contabilidade, o que muitas vezes inviabiliza a boa execução dos trabalhos devido as 
constantes interrupções. Somado a isso temos também a exoneração da profissional que 
prestava serviço ao executivo e ao legislativo, que foi chamada em concurso federal. 
  Para podermos repor nosso quadro e trabalhar com tranqüilidade e 
qualidade, pedimos ao legislativo que aprove tal contratação. 
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