
LEI MUNICIPAL Nº 386/2006, de 17 de agosto de 2006. 

  

“Autoriza o Poder Público Municipal a firmar Termo de Adesão 

ao Programa Primeira Infância Melhor – PIM, a contratar até 

três (03) visitadores em caráter temporário de excepcional 

interesse público, a abertura de crédito especial e dá outras 

providências” 

 

 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 Poder Executivo Municipal autorizado a firmar 

Termo de Adesão, a contratar até três (03) visitadores, em caráter temporário de excepcional interesse 

público, na forma do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, para o fim específico de atender o 

programa Primeira Infância Melhor – PIM, com carga horário de 40 horas semanais, tendo como 

atribuições especificadas as estabelecidas pelo Convênio do Programa firmado com a Secretaria 

Estadual de Saúde. 

     Art. 2º - Para a contratação dos visitadores, o Município de Novo 

Xingu aderirá às regras do Programa citado no artigo anterior e utilizará os recursos repassados pelo 

Governo Estadual a fim de executar este projeto. 

    

    Art. 3º - O contratado perceberá a remuneração de R$ 350,00 

(trezentos e cinqüenta reais), mensais, sofrendo alteração por virtude de repasse estadual, podendo ser 

retido os valores legais. 

  

Art. 4º - As contratações serão de natureza administrativa, em 

caráter temporário, pelo prazo de 24 meses ou até o cancelamento do convênio, ficando assegurados os 

direitos previstos combinado com o art. 202, da Lei Municipal nº 119/2002 (Estatuto dos Servidores) e 

alterações. 



Art. 5º - Para cobrir as despesas decorrentes da contratação, fica 

o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no montante de R$ 7.380,00 com as 

seguintes caracterizações: 

Órgão:  04 – SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Unidade:  05 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Programa:  Serviço de Proteção a Criança 

Atividade:  2044 – Programa Primeira Infância Melhor – PIM 

Elemento:  3190.04.99.03 – Contratação por Tempo Determinado  R$  6.100,00 

Elemento:  3190.04.15.00 – Obrigações Patronais   R$  1.280,00 

Total  .............................................................   R$  7.380,00 

     Art. 6º - Para cobrir o presente crédito especial do artigo 5º, 

servirão de recursos, o excesso de arrecadação oriundo do convênio PIM no valor de R$ 6.400,00 (seis 

mil e quatrocentos reais), e a redução da seguinte dotação orçamentária: 

Órgão:  04 – SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Unidade:  05 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Atividade:  2028 – Manutenção das Atividades do FMAS 

3390.32.00.0001 - Material de Distribuição Gratuita   R$    980,00 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a 29 de maio de 2006. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU – RS, em 17 de agosto de 2006. 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças  


