
LEI MUNICIPAL Nº. 686/2013, de 11 de março de 2013.  

  

 

 

Autoriza o Executivo Municipal a contratar temporariamente 

Servidores por excepcional interesse público. 

 

GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN, 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), a contratar, temporariamente e por excepcional interesse público, os 

seguintes Servidores: 

 

Nº de 

cargos 

Denominação da 

Categoria Funcional 

Habilitação Remuneração Mensal Carga Horária 

Semanal 

01 
Professor de 

Informática 

Profissional com curso de no 

mínimo de 40 horas com 

certificado. Que conheça os 

sitemas: Windows XP, pacote 

office, Linux,  Paint. 

R$ 850,00 (oitocentos 

e cinquenta reais) 
16 

01 
Professor de Dança 

Gauchesca  

Profissional com cursos de 

Danças Gaúchas de Salão 
R$ 1.005,00 (um mil e 

cinco reais) 
08 

 

 

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

por até doze meses.  

Parágrafo Único –  Quando do encerramento do contrato, não 

completado o período constante no caput deste artigo, poderá o Executivo Municipal 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 Professor de Informática são planejar e 

desenvolver situações de ensino e aprendizagem voltadas para a qualificação profissional de jovens e 

adultos orientando-os nas técnicas específicas da área em questão; avaliar processos de 

ensino/aprendizagem; elaborar material pedagógico; sistematizar estudos, informações e experiências 

sobre a área ensinada. 

Art. 4º -  As atribuições do Professor de Dança Gauchesca são 

planejar e desenvolver proposta de trabalho com objetivo de ministras aulas de danças tradicionais 



para alunos da rede pública e comunidade em geral; responsabilizar-se pela organização e guarda do 

material audiovisual como aparelho de som, TV, vídeo, CDs, fitas, etc...e demais materiais necessário 

para ensinar as danças (pau-de-fita, etc); realizar apresentações dos grupos de danças nas escolas e em 

outros locais quando forem solicitados; oferecer aos alunos, através das atividades propostas, 

oportunidade de conhecer e participar das mais diversas manifestações culturais e folclóricas, avaliar 

constantemente o trabalho desenvolvido. 

      

 

 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 11 de março de 2013. 

 

 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Registra-se e Publica-se 

 

 

MARCELO KUSTER RAUCH 

Secretário Municípal de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA A DE LEI MUNICIPAL Nº 686/2013 

 

 

 

 Exmo Sr. Presidente e Srs. Vereadores: 

 

 É com satisfação que cumprimento os Nobres Vereadores, na 

oportunidade em que me dirijo com o objetivo de apresentar justificativa a Lei Municipal nº 686/2013. 

 

    O Projeto ora em questão tem o objetivo autorizar a contratação 

temporária dos seguintes Servidores:  

    a) Professor de informática;     

b) Professor de dança gauchesca. 

 

    O(a)Professor(a) de informática - a contratação deste profissional visa 

oportunizar ás crianças e adolescentes de terem um conhecimento básico sobre informática, 

procurando dessa forma desenvolver a inclusão digital e social. 

 

    O(a)Professor(a) de dança gauchesca - a contratação deste profissional 

visa ministrar aulas de danças tradicionais e gauchescas e danças de salão. Destacamos aos Nobres 

vereadores que na contratação do professor de danças já está incluído o seu par (professor 

acompanhante). 

 

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, 

aos 11 dias do mês de março de 2013. 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal 

 

 


