
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 1.915/2014, de 23 de julho de 2014.

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

Marcelo Pavani Motta, Vice-Prefeito Municipal em exercício 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 dos seguintes servidores pelo período de 6
(seis) meses, com prorrogação por até 06 (seis) meses, para exercer  atividades
pertinentes aos cargos:

§ 1º Um (01) Nutricionista, carga horária 30 horas semanais, salário equivalente
ao padrão 9 A do Quadro Geral, referencial do cargo de Nutricionista.

Art. 2º - O contrato referido no art. 1º será de natureza administrativa,  ficando
asseguradas ao contratado 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.

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 2014.

Art.  4º Os  contratos  decorrentes  desta  Lei  poderão  ser  reincididos  a  qualquer
momento, mediante a cessação da necessidade de profissional contratado.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.

Em 23 de julho de 2014.

  Marcelo Pavani Motta
  Vice-Prefeito Municipal em Exercício

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz
Secretário da Administração
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Projeto de Lei nº 039/2014

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.

A contratação do Nutricionista se faz necessária devido à grande procura por este
profissional, uma vez que poderemos utilizá-lo tanto na orientação através dos grupos e/ou
palestras  sobre  obesidade,  orientação  voltada  para  uma  alimentação  mais  equilibrada,
atendimento ao público, entre outros.

Este profissional  terá  seu atendimento  voltado às famílias  que se encontram em
situação de vulnerabilidade social e não tem condições de arcar com os gastos com este
profissional.

Também  poderá  auxiliar  os  grupos  e  ministrar  palestras  juntos  às  equipes  da
Estratégia da Saúde da Família.

Assim, neste contexto e com o atual quadro de servidores, não há como continuar o
atendimento destes serviços públicos em principal pela sazonalidade do período de inverno
em  que  aumentam  os  atendimentos  médicos  e  internações,  pois  o  profissional  que
atualmente esta exercendo as atividades junto à população carente, é a mesma que atua
nas dietas no hospital municipal. Até por que o Executivo está buscando adequar-se para
resgatar o alvará sanitário do Hospital Municipal Dr. Pedro Jorge Calil e a tomada do serviço
deste  profissional  nesta  repartição  é  imprescindível  em  reunião  de  esforços  para  este
objetivo.

Ao mesmo tempo há previsão de realização de concurso público para provimento
deste  profissional  que  ocorrerá  em  curto  prazo,  o  que  solucionará  a  carência  do
profissional.

Assim é que propõe a presente contratação, prestando assim o adequado serviço a
população até que se realize o concurso público para provimento do cargo.

Garantimos aos nobres vereadores todo o esforço para o bom desempenho do Poder
Executivo e que as formalidades legais quanto ao processo simplificado de seleção será
assegurado e que já existe a autorização do Ministério do Trabalho para a contratação dos
servidores  ora  mencionados.  Ainda,  assim  que  sessar  qualquer  das  situações  que
oportunizem o provimento do profissional por concurso público, a presente contratação será
rescindida e provido o cargo em caráter efetivo.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.
Em 30 de junho de 2014.

Gildo Benjamin Bortolotto
  Prefeito Municipal
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