
LEI MUNICIPAL Nº 383/2006, de 20 de julho de 2006.  

      

“Autoriza o Executivo Municipal a contratar temporariamente 

Servidores por excepcional interesse público”. 

 

JAIME EDSSON MARTINI, 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 Município autorizado, com base no Art. 37, 

inciso IX, da Constituição Federal, a contratar temporariamente, por excepcional interesse público, os 

seguintes Servidores: 

 

NÚMERO DE 

CARGOS 

DENOMINAÇÃO DA 

CATEGORIA FUNCIONAL 

REMUNERAÇÃO 

MENSAL R$ 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

01 Psicólogo 1.307,30 20 

01 Fonoaudiólogo 817,07 08 

 

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

feitas por período de até 12 (doze) meses. 

Parágrafo Único –  Quando do encerramento 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. 

 

Art. 3º - As atribuições dos Servidores referidos no artigo 1º desta 

Lei estão detalhadas no anexo I que faz parte da presente Lei. 

 

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

 

                                          

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 20 de julho de 2006. 

 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 



ANEXO I 
 

 

Psicólogo: 

Descrição sumária das atividades: realizar tarefas inerentes a sua formação profissional; 

realizar consultas; auxiliar na elaboração e execução de projetos sociais; aconselhar; e realizar tarefas 

afins. 

 

Requisito para Provimento: 

a) Idade mínima de 18 anos; 

a)  Curso Superior em Psicologia com habilitação para o exercício da profissão. 

 

Fonoaudiólogo: 

Descrição sumária das atividades: realizar tarefas inerentes a sua formação profissional; 

realizar consultas; auxiliar na elaboração e execução de projetos sociais; tratar pessoas com 

deficiências fonoaudiológicas; e realizar tarefas afins. 

 

Requisito para Provimento: 

a) Idade mínima de 18 anos; 

b) Curso Superior em Fonoaudiologia com habilitação para o exercício da profissão. 


