
LEI MUNICIPAL Nº 620/2011, de 04 de agosto de 2011. 

  

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, 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 Digitador R$ 811,65 40 

 

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

por até doze meses. 

Parágrafo Único –  Quando do enceramento do contrato, não 

completado o período de trinta dias, 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, bem 

como os requisitos para provimento do cargo, são as equivalentes aquelas constadas no anexo único da 

presente Lei. 

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

 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 04 de agosto de 2011. 

 

 

 

 

GÉLCIO  MARTINELLI 

Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN 

  Sec. Mun. de Adm. Plan. e Finanças 



 ANEXO ÚNICO 

 

 DIGITADOR 

 

 ATRIBUIÇÕES: 

 Realizar trabalhos de digitação, aplicando a legislação pertinente aos serviços 

municipais. Efetuar, quando necessário, a transmissão dos dados referentes aos programas 

desenvolvidos e inseridos no seu setor de atuação.  

 Redigir expedientes administrativos tais como: memorandos, ofícios, 

informações, relatórios e outros; 

 Manter atualizados os programas nos quais lhe são conferidas responsabilidades e 

proceder a conferência dos serviços executados na área de sua competência. 

 

  

 REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

  a) Idade: Mínima de 18 anos; 

  b) Instrução: Ensino Médio Completo. 

 


