
LEI MUNICIPAL N° 506/2009, de 05 março de 2009.  

 

Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a 

Secretaria de Estado da Educação, no âmbito de Programa 

PRADEM, cria cargo, contrata por excepcional interesse público 

e dá outras providências. 

 

GÉLCIO MARTINELLI, 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 Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar 

Convênio com a Secretaria de Estado da Educação, com vistas à expansão e melhoria do ensino 

fundamental e a qualidade do sistema educacional. 

 

    Art. 2º - O Executivo Municipal  assinará o convênio de que trata 

o artigo 1º obedecendo às regras estabelecidas pela Secretaria de Estado da Educação.  

    

    Art. 3º - Fica o Município autorizado, com base no Art. 37, inciso 

IX, da Constituição Federal, a contratar temporariamente e por excepcional interesse público, para fins 

de efetivação do convênio PRADEM, o seguinte Servidor: 

 

Quantidade Denominação da Categoria 

Funcional 

Vencimento mensal (R$) Carga Horária 

semanal 

01 Auxiliar de Serviços de Escola R$ 257,40 20 horas 

   

Art. 4º - A contratação, de caráter administrativo, poderá ser 

feitas por período de até 12 (doze) meses. 



Parágrafo Único – Quando do enceramento do contrato, não 

completado o período de doze 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. 5 º - As atribuições do Servidor referido no artigo 3º desta lei 

serão as seguintes:  

- Fazer serviços de faxina em geral; limpar e lavar pisos, paredes, foros, janelas, calçadas, louças, 

vidros e outros objetos; limpar e arrumar salas de aula, biblioteca, refeitório, cozinha, laboratórios e 

secretaria, além de outros departamentos que possam existir na escola; efetuar os serviços de higiene e 

limpeza de banheiros e sanitários; lavar cortinas e outros tecidos, além de passá-los a ferro, carteiras, 

mesas, estantes e outros móveis, aparelhos e objetos de propriedade da escola; transportar alimentos; 

recolher detritos e colocá-los em recipientes próprios; manter em boas condições de apresentação os 

pátios realizando capinas e varreduras; realizar outras tarefas afins. 

    

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

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 05 de março de 2009. 

 

                            

GÉLCIO MARTINELLI 

 Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 

DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN 

   Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 


