
LEI MUNICIPAL Nº. 677/2013, de 29 de Janeiro de 2013.  

 

Autoriza o Executivo Municipal a contratar temporariamente 

Servidores por excepcional interesse público. 

 

  IVAN CARLOS MARTINELLI, Prefeito Municipal em 

Exercício 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), 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 

04 Professor 

Normal – Nível Médio 

(Magistério) ou Graduação em 

Pedagogia  (Educação Infantil – 

Séries Iniciais) 

849,80 (oitocentos e 

quarenta e nove reais 

com oitenta 

centavos).  

22 

01 Instrutor de Artes Práticas Licenciatura em Artes Práticas 
809,33 (oitocentos e 

nove reais com trinta 

e três centavos)  

08 

01 Instrutor de Canto 
Curso Superior Incompleto de 

Música 

806,74 (oitocentos e 

seis reais com setenta 

e quatro centavos) 

08 

01 Instrutor de Música 
Músico com registro no 

respectivo conselho 

999,60  (novecentos e 

noventa e nove reais 

com sessenta 

centavos) 

15 

01 Monitor de Projetos Ensino Superior Completo 

849,80 (oitocentos e 

nove reais e trinta e 

quatro centavos) 

20 



 

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

feitas 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 para o cargo de Professor são equivalentes 

as constantes na Lei Municipal nº 118/2002. As atribuições dos demais cargos objetos de contratação 

de que trata o artigo 1º desta Lei encontram-se descritas no Anexo I. 

  

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

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 29 de janeiro de 2013. 

 

 

 

IVAN CARLOS MARTINELLI 

Prefeito Municipal Em Exercício 

 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

MARCELO KUSTER RAUCH 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

Categoria Funcional: INSTRUTOR DE ARTES PLÁSTICAS 

Atribuições: a) Descrição Sintética: Ministrar aulas de artes pláticas 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 pela Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura e CRAS - Centro de Referência da Assistência Social. 

 

 

Categoria Funcional: Instrutor de Canto 

Atribuições: Ministrar aulas de canto coral para alunos da rede municipal, jovens e 

adultos. 

 

Categoria Funcional: Instrutor de Música 

Atribuições: Ministrar aulas teóricas e prática de música e violão para a comunidade 

em geral. 

 

Categoria Funcional: MONITOR DE PROJETOS 

Atribuições: a) Desenvolver o planejamento semanal e mensal, de forma a organizar e 

desenvolver as atividades relativas a programas e projetos da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura; 

 b) Responsabilizar-se pelas turmas de educandos durante o desenvolvimento das 

atividades complementares; 

 c) Assessorar e apoiar a Coordenação de Projetos e Programas; 

 d) Desenvolver atividades complementares, sistematicamente, nos dias e horários 

estabelecidos no Planejamento e Proposta Pedagógica, junto aos beneficiários de projetos; 

 e) Zelar pela organização, segurança e a qualidade das atividades complementares 

desenvolvidas; 



 f) Estabelecer, em conjunto com a Coordenação dos Projetos, mecanismos e 

instrumentos pedagógicos de freqüência e registro das atividades complementares desenvolvidas 

semanalmente; 

 g) Acompanhar a participação dos alunos nas atividades complementares, efetuando o 

controle de freqüência, sua atualização semanal e mensal, bem como, a organização e o 

desenvolvimento das atividades planejadas; 

 h) Comunicar a Coordenação do Projeto, de imediato, quaisquer fatos que envolvam 

alunos e/ou participantes da equipe ou beneficiado em situação não convencional; 

 i) Cumprir o planejamento estabelecido e os respectivos horários; 

 j) Manter-se atualizado sobre assuntos de interesse sobre a sua área de atuação;  

l)  Participar do processo de capacitação fornecido pela Coordenação do Projeto; 

 m) Assessorar a Coordenação dos Projetos no desenvolvimento das atividades 

complementares junto aos beneficiados; 

 n) Executar tarefas semelhantes. 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA A LEI MUNICIPAL Nº 677/2013 

 

 

 Senhor Presidente e Senhores Vereadores: 

      

É com muita satisfação que na oportunidade nos dirigimos à presença dos 

nobres Vereadores para apresentar mensagem justificativa a Lei Municipal 677/2013. 

 

As contratações de professores de que trata a presente Lei visam atender 

demanda momentânea da Rede Municipal de Ensino Fundamental. O município está protelando por 

mais um período a efetivação de professores no quadro do magistério em virtude da constante redução 

do número de alunos. Nos próximos anos, deverá haver uma estabilidade no número de matrículas e 

então será possível adequar o quadro efetivo de acordo com as necessidades das Rede Pública 

Municipal. 

As contratações dos intrutores de Canto e Música visam manter o 

atendimento dos projetos de turno inverso, que demonstram resultados e reflexos positivos no 

desenvolvimento dos alunos envolvidos. Da mesma forma, a contratação de instrutor de artes práticas, 

visa manter projetos e práticas nas artes em turno inverso. 

 

A Contratação do Monitor visa atender Projetos e Programas que são 

executados fora do turno normal de aula, a fim de ocupar os mesmos com atividades extracurriculares, 

além de complementar e/ou reforçar os seus estudos, além de atividades físicas com Grupo da Terceira 

Idade e Escolinha de Futebol. 

 

                                    Contamos com a compreensão dos Nobres Vereadores para a apreciação e 

aprovação do presente projeto de lei. 

 
 

                                     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU - RS, 

em 29 de Janeiro de 2013. 

 
 

 

 

 

 

IVAN CARLOS MARTINELLI 

Prefeito Municipal Em Exercício 

 

 


