
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO[

Lei nº 1.827/2013, de 17 de junho de 2013.

Dispõe  sobre  a  convocação  suplementar  de
servidores  efetivos  do  quadro  geral  do
Município.

Gildo  Benjamin  Bortolotto,  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 o Município autorizado a convocar, de forma suplementar com o fim de
substituição temporária, servidor para suprir a falta de profissionais concursados.

§ 1º Poderá o servidor ser convocado para trabalhar em regime suplementar de até
20 horas semanais, conforme a necessidade da substituição ou pelo  tempo que durar  a
situação ensejada da convocação.

§ 2º A convocação suplementar será realizada apenas para os cargos da área da
saúde e que demonstrem a efetiva continuidade do serviço público.

§ 3º A  convocação  para  trabalhar  em  regime  suplementar,  nos  casos  de
substituição, só ocorrerá após despacho favorável do Prefeito, consubstanciado em pedido
fundamentado do órgão responsável pelo servidor, no qual fique demonstrada a necessidade
temporária da medida.

§ 4º Pelo trabalho em regime suplementar, o servidor perceberá a remuneração na
mesma base em que se der o regime normal da convocação observado a proporcionalidade
da carga horária semanal.

§ 5º Não poderá ser convocado para trabalho em regime suplementar o servidor que
estiver em acumulação de cargos ou função pública.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.
Em 17 de junho de 2013.

Gildo Benjamin Bortolotto
  Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz
Secretário da Administração
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