
LEI MUNICIPAL Nº. 553/2010, de 21 de janeiro de 2010.  

 

Autoriza o Executivo Municipal a contratar temporariamente 

Servidores por excepcional interesse público. 

 

ROMEU OLINDO KNAAH, Prefeito Municipal em Exercício 

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), Lei 118/2002 (Estatuto do Magistério) 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 

05 Professor 

Normal – Nível Médio (Magistério) 

ou Graduação em Pedagogia  

(Educação Infantil – Séries Iniciais) 

688,21(seicentos e 

oitenta e oito reais  

vinte e um 

centavos)Difícil acess.  

22 

02 Professor 
Curso Superior em Letras – 

Português / Literatura 

688,21(seicentos e 

oitenta e oito reais  

vinte e um centavos) 

22 



01 Professor 

Normal – Nível Médio (Magistério) 

ou Graduação em Pedagogia  

(Educação Infantil – Séries Iniciais) 

813,34(oitocentos e 

treze reais trinta e 

quatro centavos) 

26 

01 Professor Curso Superior em Educação Física 

938,47(novecentos e 

trinta e oito reais 

quarenta e sete 

centavos) 

30 

01 Professor Curso Superior em Língua Inglesa 

688,21(seicentos e 

oitenta e oito reais  

vinte e um centavos) 

22 

01 Pedagoga Curso Superior em Pedagogia 1.101,13 (um mil 

cento eu reiais e treze  
20 

01 Instrutor de Canto Curso superior incompleto de música. 
930,00 (novecentos e 

 trinta reais) 
12 

01 Instrutor de Dança 
Professor de dança com ensino médio 

completo 

787,50 (setecentos e 

oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) 

12 

01 Instrutor de Música 
Músico com registro no respectivo 

conselho 

680,00 (seiscentos e 

oitenta reais) 
12 

01 
Inseminador 

Artificial 

Curso Básico de inseminação 

artificial em bovinos 

700,00 (setecentos 

reais) 
40 

01 Cirurgião Dentista Curso Superior  de Odontologia  1.968,66 (um mil 

novecentos e sessenta 

e oito reais sessenta e 

seis centavos)  

20 

 

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

feitas por até 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. 3º - As atribuições para o cargo de Professor e pedagogo são 

as equivalentes aquelas constadas na Lei Municipal nº 118/2002, para o cargo de de Cirugião Dentista, 

as contidas na Lei Municipal 138/2002 e as dos instrutores de música, canto e danças constam na Lei 

Municipal nº 533/2009. 

 Parágrafo Único - As atribuições para o cargo de Inseminador 

Artificial são as constantes do anexo I da presente Lei. 

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

retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2010. 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 21 de janeiro de 2010. 

 

ROMEU OLINDO KNAAH 

Prefeito Municipal em Exercício 

 

 

 

 Registre-se e Publique-se 

 

 

DORIVAL WALFRID WERHAUSEN 

  Sec. Mun. De Adm, Plan. e Finanças 

   



ANEXO I 

 

INSEMINADOR ARTIFICIAL 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Realizar inseminação artificial em bovinos. 

b) Descrição Analítica: Realizar inseminação artificial em bovinos, orientar sobre 

o processo adequado de limpeza e desinfecção de estábulos, baias e tambos, prestar orientação aos 

criadores no que diz respeito à inseminação artificial. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: Período normal de 40 horas semanais, sujeito a realização de tarefas 

fora do horário normal de expediente, em feriados e finais de semana. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

  a) Idade: Mínima de 18 anos. 

  b) Instrução: Curso Básico de inseminação artificial em bovinos. 

                                  c) CNH (Carteira Nacional de Habilitação) Categoria AB. 

 


