
LEI MUNICIPAL Nº 709/2013, de 29 de julho de 2013. 

 

Autoriza o Executivo Municipal a contratar temporariamente 

Servidor  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) e alterações, a contratar, temporariamente e por excepcional interesse 

público, 01 (um) Vigilante. 

 

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

por até 01 (um) ano. 

Parágrafo Único –  Quando do enceramento do contrato, não 

completado o período de 06 (seis) 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, remuneração e carga horária semanal dos 

Servidores referidos no artigo 1º desta Lei, são as equivalentes aquelas constadas na Lei Municipal nº 

138/2002, na Categoria Funcional de mesma nomeclatura. 

     Art. 4º - Esta Lei entra em vigor com efeitos retroativos a partir 

do dia 08 de julho. 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 29 de julho de 2013. 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal  

Registra-se e Publica-se 

 

 

 

MARCELO KUSTER RAUCH 

Secretário Municipal de Administração 

 



 

 

 

 

 

 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA A  LEI MUNICIPAL Nº 709/2013 

 

 

A  Lei n° 709/2013, que ora é encaminhado a essa Casa Legislativa, visa autorizar o Poder 

Executivo Municipal a contratar temporariamente e por excepcional interesse público, um Vigilante. 

Sendo que será efetuado um contrato de 06 (seis) meses podendo ser prorrogado por igual 

período, ou sendo o caso recendido antes do prazo caso seja efetuado concurso público e preenchido 

essa vaga. 

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 29 dias 

do mês de julho de 2013. 

 

 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal   
 


