
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2.059/2017, de 14 de fevereiro de 2017.

Autoriza  a  contratação  de  excepcional  interesse

público, de servidores municipais.

   

JOCELVIO GONÇALVES CARDOSO, 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 08 (oito) Operários, pelo período de

06  (seis)  meses,  com  prorrogação  por  até  06  (seis)  meses,  para  exercer  as

atividades pertinentes ao cargo de  Operário, carga horária 40 horas semanais, salário

equivalente ao padrão 3 do Quadro Geral.

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, 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 2017.
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Art.  5º  Os contratos  decorrentes  desta  Lei  poderão  ser  reincididos  a  qualquer

momento, mediante a cessação da necessidade de profissionais contratados ou quando o

contratado deixar de cumprir as atribuições inerentes ao cargo.

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

Gabinete da Câmara de Vereadores de Formigueiro.

           Em 14 de Fevereiro de 2017.

          

   Jocelvio Gonçalves Cardoso
                        Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz

Secretário da Administração
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Referente ao Projeto de Lei nº 016/2017, de 16 de janeiro de 2017.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

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

especialmente  no  tocante  a  limpeza  e  manutenção  das  ruas  da  cidade,  entre  outras

necessidades.

         O Quadro do Município, conta com 15 (quinze) servidores. Destes, apenas 05

(cinco)  executam  estes  trabalhos,  não  conseguindo  atender  a  demanda.  Os  demais

executam  serviços  junto  as  bombas  de  combustível,  outros  estão  lotados  em outras

Secretarias, 02 (dois) estão com restrição de atividades devido à problema de saúde e 01

(uma) servidora, que havia sido nomeada para o cargo no Concurso 01/2012, foi afastada

do cargo por decisão judicial.

           A possibilidade de terceirização dos serviços foi levantada pela Administração,

porém,  com  um  levantamento  preliminar,  constatou-se  que  a  contratação  de  uma

empresa  teria  um  custo  alto  e  também  que  após  o  encerramento  das  atividades,

ficaríamos  com  o  mesmo  problema  de  falta  de  servidores  para  realização  destas

atividades.

No  ano  de  2015  foi  realizado  concurso  público  para  provimento  destas  vagas,

entretanto não restam candidatos aprovados, sendo necessárias as contratações para a

continuidade dos serviços com a qualidade necessária, até que seja possível o provimento

dos cargos através de novo concurso público.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.
Em 08 de fevereiro de 2017.

Jocelvio Gonçalves Cardoso
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