
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2004/2016, de 10 de março de 2016.

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 04 (quatro) Técnico

em Enfermagem pelo período de 06 (seis) meses, com prorrogação por até 06 (seis)

meses, para exercer as atividades pertinentes ao cargo de Técnico em Enfermagem,

carga horária 40 horas semanais, salário equivalente ao padrão 6 do Quadro Geral,

referencial do cargo de Técnico em Enfermagem.

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

ficando asseguradas 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 2016.

Art. 4º Os contratos decorrentes desta Lei poderão ser reincididos a qualquer

momento, mediante a cessação da necessidade de profissionais contratados.

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

10 de março de 2016.     

   Gildo Benjamin Bortolotto
                        Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Niura Mendes de Oliveira

Secretária da Administração

Referente ao Projeto de Lei n.º 04/2016 – do Executivo Municipal                      
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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.

É de longa data que há carência deste profissional nos quadros do município,

não obstante a isto foi realizado certame público a fim de provimento destas vagas

ocasionadas de longa data, entretanto não restaram aprovados candidatos técnicos

de  enfermagem  no  concurso  realizado  neste  exercício  sendo  necessária  a

contratação a fim de dar continuidade ao serviço público com a qualidade que os

munícipes merecem.

Assim são os termos para a apreciação dos Edis a fim de suprir a carência até

que se oportunize a realização de novo concurso público.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.
Em 02 de fevereiro de 2016.

Gildo Benjamin Bortolotto
Prefeito Municipal
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