
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO[

Lei nº 1.858/2013, de 13 de setembro de 2013.

Autoriza  a  contratação  de
excepcional  interesse  público,  de
servidores municipais.

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  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 (01)  Agente  Administrativo  da

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, carga horária de 40 (quarenta)

horas semanais, salário equivalente ao padrão 8 do Quadro Geral, referencial do cargo de

Agente Administrativo da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente dos  pelo

período de 6 (seis) meses, com prorrogação por até 06 (seis) meses, para exercer

atividades pertinentes aos cargos:

Art. 2º Os contratos referidos no art. 1º serão de natureza administrativa, ficando

assegurado aos contratados as vantagens estabelecidas no artigo 197 do RJS, sendo as

contratações quando necessário, por período estabelecido para cada caso, sem ultrapassar

o  limite  do  art.1º  desta  Lei,  devendo  ser  rescindido  assim que  cessar  o  impedimento

estabelecido pela justificativa.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.
Em 13 de setembro de 2013.

Gildo Benjamin Bortolotto
 Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz
Secretário da Administração
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J U S T I F I C A T I V A

A presente proposição tem o sentido de suprir as necessidades da administração

para o bom andamento das atividades e serviços prestados pela mesma aos munícipes.

O Agente  Administrativo  da  Secretaria  Municipal  de  Agricultura  e  Meio

Ambiente: Oportunizara  a  realização  de  licenciamento  ambiental  e  demais  atividades

relativas a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente em vista de não haverem

habilitados em concurso público para o cargo.

Este serviço é primordial ao nosso município carecendo de imediata implantação não

podendo  aguardar  a  tramitação  regular  de  um concurso  público  pelas  particularidades

locais, sendo que a contratação por processo simplificado de seleção é mais célere e poderá

atender  tal  necessidade  a  curto  prazo  até  que  se  realize  o  referido  concurso  para

provimento do cargo. 

Ainda que é clamor da população local e emergente prestação do serviço público,

aos  produtores  rurais  do  município  que  necessitam  de  aprovação  de  seus

empreendimentos,  especialmente  e  principalmente  porque  é  a  principal  atividade

econômica do município, podendo causar danos irreparáveis a economia local por deixar de

produzir em virtude de não ter como licenciar o município.

Sendo assim pedimos a análise do referido projeto pelos motivos aqui lançados e

aguarda a manifestação quanto a autorização dos vereadores, e ainda noticia que após a e

provação ainda dependera do processo simplificado o que levara aproximadamente 25 dias

para prestação do serviço à comunidade para atendimento as exigências legais. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.
Em 13 de setembro de 2013.

Gildo Benjamin Bortolotto
  Prefeito Municipal
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CARGO: AGENTE  ADMINISTRATIVO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  AGRICULTURA  E

MEIO AMBIENTE

PADRÃO: 8

SÍNTESE  DOS  DEVERES: Executar  trabalhos  administrativos  vinculados  ao

Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente tais como redigir cartas,

ofícios,  telegramas e outras correspondências de rotina;  prolatar informações de rotina,

digitar textos de qualquer espécie, atos administrativos; instruir processos administrativos,

auxiliar  na  confecção  de  licenças  e  certidões  expedidas  pela  Secretaria,  zelar  pela

conservação do arquivo referente à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente,

atender ao público, tirar cópias; atender telefone; anotar recados, lançamento em sistemas

de  informação  com referência  a  Secretaria  Municipal  da  Agricultura  e  Meio  Ambiente;

atender ao público, orientando-o no que for de seu alcance, inclusive no preenchimento de

formulários,  requerimentos  e  outros  documentos  similares;  expedir  ou  emitir  certidões,

laudos, pareceres, declarações, notificações, autorizações mandatos à diligencia alvarás e

as  mais  diversas  licenças  ambientais  de  competência  municipal,  assinando-as

conjuntamente com o Secretário e auxiliar em todas as atividades burocráticas dos setores

e departamentos da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente além de dirigir

veículos da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.

Carga horaria de 40 horas semanais

Requisitos mínimos para provimento do cargo:

 Ensino Médio Completo;
 Habilitação técnica nas áreas de engenharia, agrônoma, civil e ambiental.
 Registro no Conselho Regional de Engenharia - CREA
 Carteira Nacional de habilitação categoria “B”  

Idade mínima de 18 anos completos;
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