
 LEI MUNICIPAL Nº 643/2012, de 08 de março de 2012.   

 

 

Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a 

Secretaria de Estado da Educação, no âmbito de Programa 

PRADEM, contrata Servidor por excepcional interesse público e 

dá outras providências. 

 

 

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 Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar 

Convênio com a Secretaria de Estado da Educação, com vistas à expansão e melhoria do ensino 

fundamental e a qualidade do sistema educacional. 

 

    Art. 2º - O Executivo Municipal assinará o convênio de que trata 

o artigo 1º obedecendo às regras estabelecidas pela Secretaria de Estado da Educação.  

    

    Art. 3º - Fica o Município autorizado, com base no Art. 37, inciso 

IX, da Constituição Federal, a contratar temporariamente e por excepcional interesse público, para fins 

de efetivação do convênio PRADEM, o seguinte Servidor: 

 

Quantidade Denominação da Categoria 

Funcional 

Vencimento mensal (R$) Carga Horária 

semanal 

01 Monitor de Escola R$ 1.008,00 40 horas 

   

     Art. 4º - A contratação, de caráter administrativo, poderá ser feita 

por período de até 12 (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. 
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Art. 5 º - As atribuições do Servidor referido no artigo 3º desta 

lei são as constantes na Lei 603/2011. 

    Art. 6º - Esta de lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 08 de março de 2012. 
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 Prefeito Municipal  

 
Registre-se e Publique-se 
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   Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 


