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Lei n.º 1768, de 13 de junho de 2012

Altera  o  Número  de  Cargos  de  Auxiliar
Legislativo No Quadro de Provimento Efetivo da
Câmara  Municipal  de  Vereadores  de
Formigueiro.

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 alterado o Quadro de Provimento Efetivo da Câmara Municipal
de Vereadores, definido no art. 17 da Lei nº 1.082, de 20 de agosto de 2002, alterando de
01 para 02 os cargos de Auxiliar legislativo na forma a seguir descrita: 

NIVEL TOTAL DE
CARGOS

DENOMINAÇÃO PADRÃO

2 2 Auxiliar Legislativo 2

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Formigueiro, 13 de junho de 2012.

João Natalício Siqueira da Silva
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Jaime Carlos Renck Filho
Secretário da Administração



Projeto de Lei n.º 31/2012

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

Com o passar  dos anos e  a  necessidade de  desenvolver  atividades  cada  vez

maiores, e com as exigências dos órgãos fiscalizadores, inclusive para promover o melhor

atendimento  do cidadão,  não  há  mais  como desempenhar  a  administração do Poder

Legislativo com apenas um Funcionário na Secretaria do Legislativo.

Importante  ressaltar  que  visualizando  a  situação,  já  é  de  longa  data  que  os

funcionários  estão  realizando  atividades  extras  a  carga  horária,  tendo  em  vista  o

funcionamento  da  casa  no  período  da  noite,  a  fim  de  garantir  maior  publicidade  as

atividades do plenário.  Também de informar  que já  há  solicitação por  parte  do  atual

ocupante do cargo de Auxiliar Legislativo no sentido de sua pesada carga de atividades.

Assim só resta o aumento do quadro de pessoal, a fim de promover e equalizar o

déficit  de pessoal,  para o bom atendimento ao público o que é de extremo interesse

público. 

Formigueiro, 13 de junho de 2012.

João Natalício Siqueira da Silva
Prefeito Municipal
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