
    

  

 

 

LEI MUNICIPAL Nº 097/2001, de 10 de Setembro de 2001. 

       

 

Autoriza o Executivo Municipal a celebrar Termo de Cessão de 

Uso com a Secretaria do Estado das Obras Públicas e 

Saneamento, a contratar temporariamente Servidor por 

excepcional interesse público e dá outras providências. 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica vigente, 

que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

     Art. 1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber 

em forma de cessão de uso, a título gratuito, uma máquina perfuratriz, do tipo percussora, com vistas à 

realização de perfuração de poços profundos e por conseguinte oportunizar o abastecimento de água a 

comunidades do município. 

 

     Art. 2º - O Executivo Municipal  assinará o Termo de Cessão de 

que trata o artigo 1º  conforme cópia do mesmo anexa a esta lei e que passa a fazer parte da mesma. 

 

     Art. 3º - Poderá o Executivo Municipal, em virtude das 

imposições burocráticas da Secretaria do Estado de Obras Públicas e Saneamento, assinar o referido 

Termo de Cessão, com data anterior à publicação desta Lei. 

 

     Art. 4º - As despesas decorrentes da manutenção e reformas da 

máquina perfuratriz, objeto do Termo de Cessão de Uso que esta Lei autoriza,  correrão por conta da 

seguintes dotações orçamentárias: 

05    - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

0402    - DIRETORIA DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST. SOCIAL 

2014    - Manutenção das atividades da Diretoria 

3120.00.00   - Material de Consumo 

 

05    - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

0402    - DIRETORIA DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST. SOCIAL 

1007    - Distribuição de Água no Interior do Município 

4110.00.00.00   - Obras e Instalações 



    

  

     Art. 5º - Fica igualmente autorizado o Executivo Municipal,  com 

base no Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, a contratar temporariamente por excepcional 

interesse público um Operador de máquina Perfuratriz, que operará a referida máquina cedida pela 

Secretaria de Estado de Obras Públicas e Saneamento, com carga horária semanal de 40 (quarenta) 

horas e remuneração de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais mais uma vantagem variável por metro 

vertical perfurado. 

     Parágrafo Primeiro – A vantagem variável por metro vertical 

perfurado dada ao Operador da Máquina Perfuratriz, como adicional à remuneração fixa mensal de R$ 

300,00 (trezentos reais), estabelecida no caput deste artigo, será de R$ 4,00 (quatro reais), paga 

juntamente com a folha de pagamento. 

     Parágrafo Segundo – Será aplicado, no que couber, a respeito da 

contratação, direitos e deveres do Servidor referido no caput deste artigo, a Legislação do Município 

de Constantina – RS. 

 

Art. 6º - A contratação, de que trata o artigo 5º desta Lei, será de 

caráter administrativo, podendo ser feita por período de 06 (seis) meses, prorrogável, por igual 

período, uma única vez. 

Parágrafo Único - Quando do enceramento do contrato, não 

completado o período de doze meses, poderá o Executivo Municipal renovar o mesmo pelo período de 

tempo restante, ou contratar outro funcionário para completar o prazo autorizado por esta Lei. 

 

     Art. 7º -  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 10 de Setembro de 2001.    

 

 

 

                                     JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

          GELCIO MARTINELLI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 


