
 

 

LEI MUNICIPAL Nº. 753/2014, de 09 de maio de 2014.  

 

 

Autoriza o Executivo Municipal a contratar temporariamente 

Servidor por excepcional interesse público. 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO 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, o seguinte Servidor: 

 

 

Nº de 

cargos 

Denominação da 

Categoria Funcional 

Habilitação Remuneração 

Mensal 

Carga Horária 

Semanal 

01 
Professor(a) de 

Música 

Licenciatura em Música e 

Bacharelado em Percussão, 

Experiencia em Flauta Doce, 

Trombone, Escaleta, 

Saxofone, entre outros 

instrumentos Músicais.  

R$ 1.000,00 (um mil e 

reais) 
06 

 

 

 

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

doze meses, podendo ser prorrogado por igual período. 

  



 

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(a) de Música, são ministrar aulas 

Práticas e Teóricas de Músicas; preparar material de apoio à instrução Musical; zelar pela conservação, 

manutenção e guarda dos respectivos materiais de trabalho; promover e participar da organização de 

atividades relacionadas com o ensino Musical; formar e reger Banda Marcial Infantil e Adulto, 

acompanhar o grupo em apresentações internas e externas, ministrar aulas de Flauta doce e/ou outros 

instrumentos Músicais para crianças; monitorar o desempenho dos alunos em frequência, evasão e 

inadimplência. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a contar da data de 01 de abril de 2014. 

 

 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 09 de maio de 2014. 

 

 

 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal 

 

Registra-se e Publica-se:  

 

MARCELO KUSTER RAUCH 
Secretario de Administração 

 



 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA A DE LEI MUNICIPAL Nº 753/2014 

 

 

 

 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 de Lei Municipal nº 753/2014. 

 

    O Projeto ora em questão tem o objetivo em autorizar a 

contratação temporária do seguinte Servidor:  

        

a) Professor(a) de Música. 

 

    O(a)Professor(a) de Música - a contratação deste profissional 

visa ministrar aulas de músicas, proporcionando aos municipes esse profissional que vem para 

ministrar aulas de flauta doce, percussão, escaleta, saxofone e/ou outros instrumentos musicais. Como 

tambem formar e reger Banda Marcial Infantil e Adulto, para apresentação durante a semana da Pátria, 

ou em festividades do nosso Município. 

 

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 09 dias 

do mês de maio de 2014. 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal 



 

 


