
LEI MUNICIPAL Nº 427/2007, de 16 de Agosto de 2007. 

         

“Autoriza o Poder Legislativo Municipal a contratar 

temporariamente por excepcional interesse público servidor (a) e 

dá outra 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 Legislativo Municipal de Novo Xingu, 

autorizado, com base na CF de 1988, art. 37, inciso IX a contratar temporariamente e por excepcional 

interesse público um (a) servidor (a) para auxiliar de serviços gerais. 

 

     § 1º - A carga horária será de 40 horas semanais, sendo uma única 

vaga, cujas atribuições estão no anexo. 

 

     § 2º - A remuneração será de R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta 

e nove reais) mensais. 

     Art. 2º - A contratação é de caráter administrativo e o contrato 

será pelo prazo de até 04 meses, podendo ser renovado de forma excepcional por uma única vez. 

 

     § 1º - A contratação decorre da licença maternidade da servidora 

em regime de provimento efetivo e poderá ser encerrada antes do período estabelecido caso a servidora 

retorne antes de concluída a licença maternidade. 

 

     Art. 3º - As atribuições do cargo são as mesmas da servidora em 

regime de provimento efetivo. 

 

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

                                        GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 16 de Agosto de 2007.  

   

JAIME EDSSON MARTINI 

 Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 



 

 

 

 

 

Anexo 

 

 

 

 

     Serviço básico de limpeza e conservação geral do prédio da 

câmara. Varrição e manejo dos instrumentos de trabalho uso de equipamentos para limpeza geral. 

Servir café, chá, sucos e outros. Limpeza de bens, móveis e equipamentos em geral. Responsabilizar-

se pelo fechamento de portas e janelas. Receber correspondências da câmara e efetuar retirada junto 

aos Correios, recolhimento de lixo e limpeza de banheiros, e as demais atribuições do cargo descritas 

na Resolução nº 02/2002. Permanecer nas sessões da câmara e nas reuniões das comissões 

permanentes da câmara. 


