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Lei n.º1783, de 21 de agosto 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, por tempo determinado até
31 de dezembro de 2012, podendo ser rescindido anteriormente a esta data, caso haja
homologação do concurso público para os referidos cargos, para exercerem  atividades
pertinentes a estes:

§ 1º 02(Dois) Professores de Ensino Fundamental  de 5º ao 9º ano,  com
titulação mínima Nível 02 em Disciplina – Inglês, carga horária 20 horas semanais.

Art. 2º Os contratos referidos no art. 1º, serão de natureza administrativa,
ficando assegurado aos contratados as vantagens estabelecidas no artigo 197 do RJS.

Parágrafo  Único –  As  justificativas  anexas  farão  parte  integrante  da
presente Lei.

Art. 3º  As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias específicas constante no orçamento 2012, nas respectivas rubricas:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E EVENTOS

06.01.12.361.0021.2079   Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 60%
3.1.90.04.00.0000             Contratação por Tempo Determinado 

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

Formigueiro, 21 de agosto 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.º36/2012

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

Em relação  ao  Projeto  de  Lei  n.º  36/2012  que  ora  encaminhamos  para
apreciação dessa Casa, fizemos as seguintes  considerações:

Nos dois últimos concursos públicos, não houve candidatos aprovados neste cargo

solicitado  e  a  única  professora  da  disciplina  que  era  servidora  do  municipio  pediu

exoneração do cargo dia 15/08/2012, o que causa um enorme prejuízo aos alunos do

municipio, principalmente os alunos do ultimo ano do ensino fundamental. 

Em  face  do  ano  letivo  já  estar  adiantado  e  como  a  professora  que  pediu

exoneração do cargo além das 20 horas normais, também atendia uma convocação de

mais 20 horas, faz-se de extrema urgência a contratação de tais profissionais para suprir

esta  carência.  Em  anexo  para  endossar  tal  pedido,  estão  documentos  referentes  à

exoneração e convocação da servidora.

.

Formigueiro, 21 de agosto de 2012.

João Natalício Siqueira da Silva
Prefeito Municipal
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