
 LEI MUNICIPAL Nº 538/2009, de 21 de setembro de 2009. 

  

Autoriza o Executivo Municipal a contratar temporariamente 

Servidor 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, o seguinte Servidor: 

NÚMERO DE 

CARGOS 

DENOMINAÇÃO DA 

CATEGORIA FUNCIONAL 

REMUNERAÇÃO 

MENSAL (R$) 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

01 Zelador 700,00 40 

 

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

por até 12 (doze) meses. 

Parágrafo Único –  Quando do encerramento do contrato, não 

completado o período de 12 (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. 3º - As atribuições do Servidor referido no artigo 1º desta Lei, 

são as contadas no anexo I da presente Lei. 

 

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

 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 21 de setembro de 2009. 

 

 

                                                            GÉLCIO MARTINELLI 

Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

DORIVAL WALFRID WERHAUSEN 

  Sec. Mun. De Adm, Plan. e Finanças 



 

Lei Municipal nº538/2009 

 

ANEXO I 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: ZELADOR  

 

ATRIBUIÇÕES: 

     a) Descrição Sintética: Realizar a limpeza, conservação e controle de uso em 

locais públicos. 

      b) Descrição Analítica: realizar serviços de limpeza de praças, quadras 

esportivas, canteiros, jardins e outros locais de uso público externo; aplicar inseticidas, fungicidas, 

herbicidas, adubos e outros produtos a fim de preservar e promover a limpeza, conservação e 

embelezamento dos espaços públicos; carregar e descarregar objetos, materiais, isumos, etc.; realizar 

serviços de pintura; recolher lixo e entulhos; lavar e desinfetar ambientes públicos, máquinas e 

equipamentos; lubrificar máquinas, equipamentos e utensílios; realizar capinas; preparar canteiros; 

realizar o plantio, rega e poda de plantas ornamentais; controlar o acesso e uso de quadras esportivas, a 

fim de preservá-las e de garantir o proveito de todos; realizar o corte da grama e a rega das áreas 

gramadas; realizar e/ou auxiliar nos consertos e manutenção de sistemas elétricos, fornecimento de 

água e esgotos públicos; realizar e/ou auxiliar nos consertos e manutenção de estruturas de concreto, 

madeira ou metal; realizar tarefas afins. 

 Condições de Trabalho: 

         a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;  

      b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual.    

 Requisitos: 

       a) Idade: Mínima de 18 anos; 

       b) Instrução: Nível de 4ª série do ensino fundamental. 


