
LEI MUNICIPAL Nº 407/2007, de 26 de abril de 2007. 

  

 

Autoriza o Executivo Municipal a contratar temporariamente 

Servidor por excepcional interesse público. 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela 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, com base no 

Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 202, da Lei Municipal nº 119/2002  

(Estatuto dos Servidores) e alterações, a contratar, temporariamente e por excepcional interesse 

público, o seguinte Servidor: 

 

NÚMERO DE 

CARGOS 

DENOMINAÇÃO DA 

CATEGORIA FUNCIONAL 

REMUNERAÇÃO 

MENSAL R$ 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

01 Agente de Comunicação 423,68 40 

01 Técnico em Higiene Dental 747,32 40 

01 Instrutora de Danças 422,00 08 

 

Art. 2º - A contratação, de caráter administrativo, poderá ser feita 

por até seis meses, podendo ser prorrogado por igual período, caso a Administração julgar necessário. 

 

Parágrafo Único –  Quando do encerramento do contrato, não 

completado o período de seis meses, poderá a Administração renovar o mesmo pelo período de tempo 

restante ou contratar outro Servidor para completar o prazo autorizado por esta Lei. 

 

Art. 3º - As atribuições do Servidor de Agente de Comunicação, 

referido no artigo 1º desta Lei, são as equivalentes aquelas constadas na Lei Municipal nº 138/2002, na 

Categoria Funcional de mesma nomeclatura, para o cargo de Técnico em Higiene Dental são as 

seguintes: 

- Compete ao Técnico em Higiene Dental, sempre sob supervisão com a presença física do 

Cirurgião Dentista, além das atribuições destinadas ao Atendente de Consultório Dentário, as 

seguintes atividades:  

a) participar do treinamento de Atendentes de Consultórios Dentários; 

b) colaborar nos programas educativos de saúde bucal; 

c) colaborar nos levantamentos e nos estudos epidemiológicos como coordenador, monitor e 

anotador; 

d) educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção e tratamento das doenças 

bucais; 

e) fazer a demonstração de técnicas de escovação; 

f) responder pela administração do gabinete odontológico; 



g) fazer a tomada e a revelação de radiografias intra-orais; 

h) realizar teste de vitalidade pulpar; 

i) realizar a remoção de indutos, placas e cálculos supragengivais; 

j) executar a aplicação de substâncias para a prevenção da cárie dental; 

k) inserir e condensar substâncias restauradoras; 

l) polir restaurações, vedando-se a escultura; 

m) proceder a limpeza e a anti-sepsia do campo operatório antes e após os atos cirúrgicos; 

n) remover suturas; 

o) confeccionar modelos; 

p) preparar moldeiras; 

q) realizar outras tarefas afins. 

 

Atribuições da Instrutora de Danças: Oferecer  para apreendizagem as seguintes Modalidades de 

dança, sempre sob supervisão da Diretoria Municipal de Educação: 

a) Ballet Clássico; 

b) Danças Típicas (Alemã – Italiana...); 

c) Street Dance; 

d) Dança Acrobática em Tecido Suspenso; 

e) Dança de Salão; 

f) Dança Tradicionalista; 

g) Realizar outras tarefas a fins, como apresentações em datas festivas e comemorativas do 

município. 

 

     Art. 4º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 26 de abril de 2007. 

 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 


