
 

LEI MUNICIPAL Nº 124/2002, de 21 de Março de 2002. 

    

Autoriza o Executivo Municipal a assinar termo aditivo de 

convênio com a Associação Riograndense de Empreendimentos 

de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER/RS, 

juntamente com a Associação sulina de Crédito e Assistência 

Rural - ASCAR, 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 assinar 

termo aditivo ao convênio celebrado entre o Município de Novo Xingu – RS e a Associação 

Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER/RS, 

juntamente com a Associação sulina de Crédito e Assistência Rural - ASCAR, visando dar 

continuidade aos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural aos produtores rurais. 

  

     Art. 2º - O Executivo Municipal  assinará o termo aditivo de 

convênio de que trata o artigo 1º  conforme minuta do aditivo que está em anexo a esta lei e que passa 

a fazer parte da mesma. 

   

     Art. 3º - Fica o Executivo Municipal, igualmente autorizado,  

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

interesse público e para dar cumprimento ao disposto no convênio assinado entre as partes 

referenciadas nesta Lei, o seguinte servidor: 



 Um Agente Administrativo, com carga horária semanal de 40 (quarenta horas) e remuneração 

equivalente a R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais). 

 

Art. 4º - O Servidor em questão poderá ser contratado pelo prazo 

de seis meses, prorrogáveis por mais seis meses. 

 

    Art. 5º -  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação com 

efeitos retroativos a data de 02 de janeiro de 2002. 

 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 21 de Março de 2002.    

 

 

 

                                      

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 

         GELCIO MARTINELLI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 


