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Lei n.º1769, de 13 de junho de 2012

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  de  um Auxiliar  Legislativo,  padrão  2,
coeficiente 2,65 do padrão referencial determinado pela lei nº 1082 de 20 de agosto de
2002 , nível 2,  pelo período de 6 (seis) meses, com prorrogação pelo mesmo período,
para exercer  atividades no âmbito do legislativo:

Art.  2º -  O  contrato  referido  no  art.  1º  será  de  natureza  administrativa,
ficando assegurado ao contratado, as vantagens estabelecidas no art. 197 do RJS (lei
1.329 de 27 de dezembro de 2005), sendo a contratação quando necessária, pelo período
estabelecido para o caso, sem ultrapassar o limite previsto. 

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 2012:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

010310030         Manutenção Dos Serviços Públicos
3.1.90.04.00.0000             Contratação por Tempo Determinado 

Art. 4º - 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 32/2012

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

Em relação ao Projeto de Lei nº 034/2012, que trata da contratação de Um

Auxiliar Legislativo para a Câmara Municipal de Vereadores, temos que observar que o

trabalho é realizado por apenas um servidor. O atual servidor efetivo da Câmara realizou

concurso  público  em  outro  órgão  com  melhores  condições  salariais  e  pretende

imediatamente após ser chamado a assumir o cargo solicitar exoneração.

Com isso aliada ao período eleitoral que impede realização de concurso em

tempo hábil para provimento, não podendo a casa ter seu trabalho comprometido não

resta outra alternativa a não ser a que propomos no momento.

Formigueiro, 13 de junho de 2012.

João Natalício Siqueira da Silva
Prefeito Municipal
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