
 Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO 

CNPJ: 97.228.126/0001-50             Fone: (055) 3 236 1200 

Av. João Isidoro, 222 – CEP: 97210-000 – FORMIGUEIRO – RS. 
 

 
 
 

Lei n.º 1643 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 mais 06(seis) meses, para 
exercer  atividade pertinente ao cargo: 
 
  § 1º- 02(dois) Motoristas, carga horária 40 horas semanais, salário 
equivalente ao padrão 06 Quadro Geral, referencial do cargo de Motorista; 
 

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 dotação 
orçamentária específica constante no orçamento 2010: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
 
0301.4122.0030.2008   Sec. Mun. Agricultura e Meio Ambiente 
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. 
Em 29 de junho de 2010. 

 
 
 
 
 

Anderson Weber 
Vice-Prefeito em Exercício 

 
 
Secretário da Administração 
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Projeto de Lei n.º 38/2010 
 
 
 

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

Em relação ao Projeto de Lei nº 38/2010, que trata da autorização para a 
contratação, de excepcional interesse público, de servidores municipais, apresentamos a 
seguinte justificativa: 
  Em primeira mão, cumpre destacar que não existe profissional habilitado por 
concurso público que poderia ser nomeado. 
  A secretaria da Agricultura e Meio Ambiente não possui nenhum motorista 
lotado e devido à aquisição de 02(dois) caminhões novos, que auxiliarão a agricultura 
familiar no transporte de calcáreo, na ajuda da recuperação dos acessos das 
propriedades e no transporte de sementes, se faz necessário à contratação destes 
profissionais. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro. 
Em 29 de junho de 2010. 

 
 
 
 
 

Anderson Weber 
Vice-Prefeito em Exercício 


