
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2.073/2017, de 24 de março 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 nº 1.329, de

27/12/2005, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores do Município de Formigueiro, a

contratação de excepcional interesse público do seguinte servidor  pelo período de 03

(três)  meses,  com  prorrogação  de  no  máximo  período  igual,  para  exercer

atividades pertinentes ao cargo:

§  1º  Um  (01)  Assistente  Social,  carga  horária  40  horas  semanais,  salário

equivalente ao padrão 10 do Quadro Geral, referencial do cargo de Assistente Social.

Art. 2º  O contrato referido no art. 1º serão de natureza administrativa, ficando

assegurado ao contratado 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 do profissional contratado.

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

Gabinete do Prefeito de Formigueiro.

           Em 24 de março de 2017.

         

Jocelvio Gonçalves Cardoso
                        Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz

Secretário da Administração
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Projeto de Lei nº 026/2017, de 02 de março de 2017.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

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

para o bom andamento das atividades na área de Assistência Social do nosso Município.

Sabendo que a Assistente Social necessitará afastar-se das suas atividades para

realização de procedimento cirúrgico, ainda sem data definida, pelo período mínimo de 90

(noventa) dias é que encaminhamos a esta Casa Legislativa um Projeto de contratação

emergencial de um profissional somente pelo período em que a servidora estiver afastada.

Cabe salientar  que,  além das  atividades  normais  pertinentes  ao cargo,  há uma

grande demanda, tanto do Ministério Público quanto da Justiça Comum para cumprimento

de  determinações  por  eles  imposta  e,  portanto,  não  há  como  ficarmos  sem  esse

profissional.

Sabendo que o não cumprimento dessas demandas e por se tratar de uma licença

para tratamento de saúde é que encaminhamos e solicitamos a aprovação deste Projeto.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.

Em 02 de março de 2017.

Jocelvio Gonçalves Cardoso
 Prefeito Municipal
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