
LEI MUNICIPAL Nº. 533/2009, de 02 de julho de 2009.   

 

 

Autoriza o Executivo Municipal a contratar temporariamente 

Servidores por excepcional interesse público. 

 

 

                                                           GÉLCIO MARTINELLI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – 

RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de 

acordo com o art. 29, item V, da Constituição Federal, 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, os seguintes Servidores: 

Nº de 

cargos 

Denominação da 

Categoria Funcional 

Habilitação Remuneração Mensal Carga Horária 

Semanal 

01 Instrutor de Canto Curso superior incompleto de música. 620,00 (Seiscentos e 

vinte reais) 
08 

01 Instrutor de Dança 
Professor de dança com ensino médio 

completo 

525,00 (quinhentos e 

vinte e cinco reais) 
08 

01 Instrutor de Música 
Músico com registro no respectivo 

conselho 

680,00 (seiscentos e 

oitenta reais) 
12 

 

Parágrafo único – O contratado para a categotria funcional de 

instrutor de canto deverá estar formado no curso superior de música ou haver concluido mais de 50% 

do curso. 

Art. 2º - As contratações, de caráter administrativo, poderão ser 

feitas por até dez meses. 



Parágrafo Único –  Quando do encerramento do contrato, não 

completado o período de dez 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 - São atribuições das Categorias Funcionais contidas no 

artigo 1º da presente Lei: 

I - Instrutor de Canto: 

Ministrar aulas de canto coral para alunos da rede municipal, jovens e adultos. 

II – Instrutor de Dança: 

Ministrar aulas de dança para os alunos da rede municipal nas modalidades: 

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. 

 

III - Instrutor de Música: 

Ministrar aulas teóricas e prática de música e violão para a comunidade em geral. 

 

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

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 02 de julho de 2009. 

 

GÉLCIO MARTINELLI 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

 

DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN 

   Sec. Mun. De Adm, Plan. e Finanças 


