
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2022/2016, de 16 de junho 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 dos seguintes servidores

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

exercer  atividades pertinentes aos cargos:

§ 1º.  Três (03) Operadores de Máquinas, carga horária 40 horas semanais,

salário equivalente ao padrão 6 do Quadro Geral, referencial do cargo de Operador de

Máquina para a Secretaria Municipal de Obras e Trânsito e Secretaria Municipal de

Agricultura e Meio Ambiente.

§  2º Três  (03) Motoristas,  carga  horária  40  horas  semanais,  salário

equivalente ao padrão 6 do Quadro Geral, referencial de motorista para a Secretaria

Municipal de Obras e Trânsito e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

"II - O Padrão Referencial estabelecido pelo §1º do art. 44 da Lei nº 1.215, de

05 de abril  de  2004 é  fixado em R$ 873,63 (oitocentos  e  setenta  e  três  reais  e

sessenta e três centavos) a contar de 1º de fevereiro de 2016.

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.
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Art. 3º  O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei,

deverá ser feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a divulgação, inclusive

em jornal de circulação local ou regional.

Art.  4º  As despesas decorrentes desta Lei  correrão por conta de dotação

orçamentária específica constante no orçamento 2016.

 Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

               

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro

16 de junho de 2016.     

   Gildo Benjamin Bortolotto
                        Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Niura Mendes de Oliveira

Secretária da Administração 
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Referente ao Projeto de Lei n.º 24/2016 – do Executivo Municipal                      

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.

Dada a impossibilidade de contratação de servidores efetivos em virtude de o

concurso público 001/2012, bem como reservada a única vaga a preencher, e que

poderá  ser  provida  no  concurso  001/2012  e  já  chamados  os  dois  aprovados  no

concurso  001/2015,  não  restando  outros  habilitados  para  o  cargo,  ainda  estão

pendentes  de  ocupação  no  quadro  e  em  aberto  duas  vagas  essenciais  para  a

prestação do serviço público não restando concursados habilitados para nomeação.

Ao mesmo tempo e quanto ao cargo de motorista permanecer suspenso para

nomeações frente os aprovados no concurso de 2012 e a reserva de vagas se mostra

inviável,  as  contratações  de motorista  tornam-se  ainda mais  necessárias  frente  a

necessidade  dos  serviços  destinados  ao  melhoramentos  nas  estradas  municipais

entre outros realizados pelo ocupante do cargo.

Ao mesmo tempo existe a necessidade de continuidade do serviço público e o

consequente  atendimento  das  demandas  do  município  que  necessitam  destes

servidores para a consecução de suas atividades, as quais revertem em benefício da

continuidade.

Assim  inviabilizando  a  Administração  de  nomear  servidores  através  do

concurso,  surge  a  necessidade  de  contratação  dos  servidores,  para  garantir  a

continuidade de um serviço público adequado que nossa população tanto merece. 

Garantimos aos nobres vereadores todo o esforço para o bom desempenho do

Poder Executivo e que assim que sejam suspensos os impedimentos apontados para

o devido provimento as presentes contratações serão rescindida e provido o cargo em

caráter efetivo.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.
Em 03 de maio de 2016.

Gildo Benjamin Bortolotto
  Prefeito Municipal
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