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Lei n.º1774, de 03 de julho de 2012

Altera o número de Cargos de Serviçal.  

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 de 30 (trinta) para 32 (trinta e dois) o número de Cargos de

provimento efetivo de  “Serviçal, referência Padrão 2”.

Art. 2º Em decorrência da presente lei fica o referido cargo incluso na relação de

cargos, constante do art. 3º da Lei nº 701, de 20/12/94.

Art.  3º As  despesas  decorrentes  desta  lei,  correrão  por  conta  de  dotação

orçamentária própria constante no Orçamento Municipal.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Formigueiro, 03 de julho 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.º30/2012

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

Em decorrência do aumento de demanda de serviços na Administração Municipal e

do já defasado quadro de funcionários para desempenhar tais funções, faz-se necessário

o  aumento  do  quadro  funcional  desta  natureza  para  melhorar  e  ampliar  os  serviços

prestados no âmbito administrativo, tendo em vista que como o quadro de servidores de

serviçal  é  amplo,  bem como os serviços prestados,  sempre haverá alguns em férias,

atestado médico, licença maternidade, etc...o que acarreta sempre na falta dos referidos

para desempenhar tais funções.

Formigueiro, 03 de julho de 2012.

João Natalício Siqueira da Silva
Prefeito Municipal
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