
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2.067/2017, de 07 de março de 2017.

Altera o quadro do artigo 3º da Lei Municipal  nº
701/94 de 20 de dezembro de 1994 e dá outras
providências.     

MARCELO PAVANI MOTTA, Vice-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 alterado o artigo 3º da Lei Municipal nº 701/94 de 20 de dezembro
de 1994, que passará a ter a seguinte redação:

Art. 3º O Quadro dos Cargos de Provimento Efetivo é integrado pelas seguintes 
categorias funcionais, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimentos:

Quantidade Cargo de Provimento Efetivo Padrão
(...) (...) (...)
36 Serviçal 02
(...) (...) (...)

Art.  2º As  despesas  decorrentes  desta  Lei,  correrão  por  conta  de  dotação
orçamentária própria constante no Orçamento Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Formigueiro.
           Em 07 de março de 2017.

        

   Marcelo Pavani Motta
                        Vice-Prefeito Municipal

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

Referente ao Projeto de Lei nº 018/2017.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Secretaria Municipal da Administração realiza periodicamente um levantamento

dos  cargos  existentes,  bem  como  o  número  de  vagas  preenchidas  no  quadro  de

servidores do Município.

Desta forma constatou-se que, por uma falha no sistema que dá o número exatos

de vagas do quadro, foram nomeadas 03 (três) servidoras além das vagas existentes e,

por esse motivo, faz-se necessário o aumento do quadro funcional desta natureza para

regularizar essas nomeações.

E para podermos ajustar o quadro de servidores do Hospital Municipal e do posto

de saúde central, necessitamos a contratação de mais um serviçal.

Assim sendo, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação deste projeto.

Jocelvio Gonçalves Cardoso
Prefeito Municipal
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