
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2038/2016, de 08 de novembro 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 06 (seis) meses, com prorrogação por até 06 (seis) meses,

para exercer atividades pertinentes aos cargos:

§  1º Dois  (02)  Farmacêuticos,  carga  horária  20  horas  semanais,  salário

equivalente ao padrão 10 do Quadro Geral,  para atuar no Hospital Municipal  e na

Farmácia Municipal, respectivamente;

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 O recrutamento do pessoal  a ser contratado,  será inicialmente  de

forma direta, restando a manutenção da contratação apenas se o contratado estiver

colocado em primeiro lugar em processo seletivo simplificado sujeito a divulgação,

inclusive em jornal de circulação local ou regional.
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Parágrafo  Único  – A  contratação  emergencial  se  faz  necessária  inicialmente  de

forma direta para o atendimento dos serviços imediato no Hospital Municipal, os quais

não tem condições de aguardar o término do processo seletivo.

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

orçamentária específica constante no orçamento 2016.

Art. 5º Os contratos decorrentes desta Lei poderão ser reincididos a qualquer

momento, mediante a cessação da necessidade de profissionais contratados.

Art.  6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.              

 

               Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro
08 de novembro de 2016.     

   Gildo Benjamin Bortolotto
                        Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Niura Mendes de Oliveira

Secretária da Administração 
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J U S T I F I C A T I V A

Projeto de Lei nº 040/2016

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 e a manutenção do

Hospital municipal Dr. Pedro Calil.

Esta casa aprovou a lei 2033 de 12 de setembro de 2016, a fim de compor o

quadro desta unidade administrativa, entretanto, a administração vem buscando este

profissional  sem obter  sucesso,  o  que leva a  necessidade de  buscar  formas  mais

atrativas para compor o quadro.

Já foram despendidas na busca deste profissional, além das formas normais,

consultas a profissionais  da área, hospitais  da região,  contatos com secretarias de

saúde da região, contatos com entidades formadoras dos mesmos e ao conselho e

associação da classe, restando todas infrutíferas.

Assim desde a data noticiada na justificativa da lei acima indicada, ou seja, 31

de maio  de  2016,  a  unidade  administrativa  ficou  sem este  profissional,  e  não se

consegue  compor  o  quadro.  Nas  medidas  a  administração  já  promoveu  concurso

público em 2015 o qual não houve inscritos. E efetuou as buscas acima indicadas e

não vem conseguindo no mercado o profissional da área de farmácia. Assim a redução

de carga horário é o meio adotado pela administração para tornar esta contratação

mais atrativa.

A  contratação  de  forma  direta,  até  que  se  conclua  o  processo  seletivo

simplificado,  tem o sentido de atendimento a determinação da vigilância  sanitária,

para apresentar deste profissional até o dia 11 de novembro. O que justifica o pedido

de urgência que se faz no presente caso para apreciação desta matéria.
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Assim são os termos para a sua apreciação a fim de suprir a carência até que

se  oportunize  a  realização  de  novo  concurso  público.  Salientando  ainda  que  a

notificação  quanto  ao  prazo  para  apresentação  do  profissional  ocorreu  em 03  de

novembro do corrente ano, até a presente data é verbal,  fato que impossibilita  a

comprovação desta notificação neste momento. Sendo que o não atendimento desta

poderá acarretar o fechamento da unidade hospitalar que atende inúmeros pacientes

deste município.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.
Em 08 de novembro de 2016

Gildo Benjamin Bortolotto
  Prefeito Municipal
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