
 

LEI MUNICIPAL Nº 174/2002, de 06 de Setembro de 2002. 

 

 

Autoriza o Executivo Municipal a promover cursos, a nível de 

treinamento, para novas atividades, no ramo do trabalho, a se 

implantarem no município. 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo Xingu 

– RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pelo art. 66, item III da Lei 

Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

 

     Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado, a promover 

cursos de treinamento à população, para novas atividades no ramo do trabalho, que venham a surgir no 

município ou àquelas já existentes e que necessitam de aprimoramento. 

 

     Art. 2º - Deverão ser observados os seguintes objetivos na 

aplicação da presente Lei: 

I – Apoio técnico para pequenos empreendedores com capacidade 

produtiva; 

II – Planejar e executar medidas destinadas a promover e acelerar o 

desenvolvimento sócio-econômico do município; 

III – Desenvolver em conjunto com as demais entidades do 

município serviços e atividades  para facilitar e agilizar o atendimento dos empreendedores locais; 

IV – Incentivar a vinda para o município de empresas de médio e 

grande porte interessadas em explorar mão-de-obra capacitada; 

V – Treinar pessoas interessadas em investir no município em 

atividades ora pouco difundidas, que ainda não existam ou aquelas tradicionais que necessitarem de 

aprimoramento. 

 

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

custear as despesas de estadia, alimentação e honorários dos profissionais necessários à realização dos 

treinamentos, conforme deverá constar em contrato de prestação de serviço próprio para cada caso. 

 

Art. 4º - A habilitação exigida dos profissionais responsáveis 

pelo treinamento será considerada em cada caso, podendo ser a nível de terceiro grau ou única e 

exclusivamente a nível prático, constatada a capacidade de transmissão do conhecimento. 

 



Art. 5º - A contratação poderá ser realizada entre o Município e 

Pessoa Jurídica ou entre o Município e Pessoa Física. 

 

Art. 6º - As despesas decorrentes da presente Lei neste exercício, 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

05    - Secretaria da Infraestrutura 

05.01   - Diretoria da Indústria, Comércio e Agricultura 

1007   - Apoio a Instalação e Permanência de Indústria 

33.90.36.00   - Outros Serviços de Terceiros – P.F. 

 

33.90.39.00   - Outros Serviços de Terceiros – P.J. 

 

     Parágrafo Único – Nos exercícios seguintes ficará a critério da 

Administração a disponibilização de verba orçamentária para os efeitos deste Lei. 

 

     Art. 7º - O valor de cada contratação deverá ser compatível com o 

praticado na região para cada área. 

 

     Art. 8º - A contratação de profissionais não representará qualquer 

tipo de vínculo empregatício entre o Município de Novo Xingu e a pessoa contratada. 

 

     Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 06 de Setembro de 2002.    

 

 

                                      

 

JAIME EDSSON MARTINI 

 Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e Publique-se 
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Sec. Mun. Da Adm., Plan. e Finanças 


