
LEI MUNICIPAL Nº. 597/2011, de 13 de janeiro de 2011.  

 

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 

02 Professor 

Normal – Nível Médio (Magistério) 

ou Graduação em Pedagogia  

(Educação Infantil – Séries Iniciais) 

722,62 (setecentos e 

vinte e dois reais 

sessenta e dois 

centavos).  

22 

02 Professor 
Curso Superior em Letras – 

Português / Literatura 

722,62 (setecentos e 

vinte e dois reais 

sessenta e dois 

centavos). 

22 

01 
Instrutor de Artes 

Práticas 
Licenciatura em Artes Práticas  

686,00 (seisentos e 

oitenta e seis reais)  
08 

01 Fisioterapeuta Curso Superior em Fisioterapia 

1.386,00 ( um mil 

trezentos e oitenta e 

seis reais) 

20 

01 Médico Curso Superior em Medicina 

12.702,43 (doze mil 

setecentos e dois reais 

quarenta e três 

centavos) 

40 

01 
Médico 

Ginecologista 

Curso Superior em Medicina com 

Especialização em Ginecologia 

1.715,83 (um mil 

setecentos e quinze 

reais oitenta e três 

centavos) 

04 

01 Instrutor de Canto Curso superior incompleto de música. 
1.029,00 (um mil e 

vinte e nove reais) 
12 

01 Instrutor de Dança 
Professor de dança com ensino médio 

completo 

826,87 (oitocentos e 

vinte e seis reais 

oitenta e sete 

centavos) 

12 

01 Instrutor de Música Músico com registro no respectivo 850,00 (oitocentos e 15 



conselho cinquenta reais) 

01 Nutricionista Curso Superior em Nutrição 
605,00 (seiscentos e 

cinco reais)  
16 

01 Engenheiro Cívil Curso Superior em Engenharia 

Cívil 

3.000,00 (três mil 

reais) 
40 

 

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 Médico são as 

equivalentes as constadas na Lei Municipal nº 118/2002, para o cargo de Fisioterapeuta e Médico 

Ginecologista as equivalentes na Lei 591/2010, as do Nutricionista aquelas pertinentes à sua Formação 

Profissional e dos instrutores de música, canto e danças constam na Lei Municipal nº 533/2009. 

 Parágrafo Único - As atribuições para os cargos de Engenheiro 

Cívil e Instrutor de Artes Práticas as constantes do 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 13 de janeiro de 2010. 

 

 

 

ROMEU OLINDO KNAAH 

Prefeito Municipal em Exercício 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN 

Sec. Mun. de Adm. Plan. e Finanças 



ANEXO I 

ENGENHEIRO CIVIL 

 ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Realizar atividades referentes a Engenheria Civil. 

b) Descrição Analítica: Realizar ações de planejamento e de estruturação física e 

de infra-estrutura municipal. Desenvolver projetos pertinentes a área de engenharia civil 

compreendendo habitação, unidades sanitárias, redes de abastecimento de água, redes de esgoto, 

calçamento, desmembramentos de terrenos urbanos e demais atividades pertinentes a área de 

engenharia. Acompanhar a execução e fiscalizar as obras a serem executadas por empresas contratadas 

pela Prefeitura, elaborar os boletins de medição, de execução das obras, etc. 

 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  a) Horário: Período normal de 40 horas semanais. 

 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

  a) Idade: Mínima de 18 anos. 

  b) Instrução: Curso Superior em Engenharia Civil. 

INSTRUTOR DE ARTES PRÁTICAS 

 ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Ministrar aulas de artes práticas aos alunos da rede 

municipal de ensino. 

b) Descrição Analítica: Instruir e orientar alunos da rede municipal de ensino nas 

atividades relativas às artes práticas, desenvolvendo projetos que visem desenvolver a capacidade 

artística e criativa do educando, visando principalmente à confecção de enfeites natalinos, artigos 

ornamentais para serem usados no embelezamento e decoração dos eventos promovidos pelo 

município e outros trabalhos e projetos a serem implantados pelas Secretarias Municipais. 

 CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

  a) Horário: Período normal de 08 horas semanais. 

 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

  a) Idade: Mínima de 18 anos. 

  b) Instrução: Licenciatura em artes práticas. 


