
             LEI MUNICIPAL Nº. 754/2014, de 09 de maio de 2014. 
 
 

Autoriza o Executivo Municipal a contratar temporariamente 
Servidores 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, os 

seguintes Servidores: 

Nº de 

cargos 

Denominação da 

Categoria Funcional 

Habilitação Remuneração 

Mensal 

Carga Horária 

Semanal 

01 Médico Veterinário 
Graduação no curso de 

Medicina Veterinária. 

R$ 1.900,80 (um mil e 
novecentos reais com 
oitenta centavos) 

16 

01 Farmaceutico 

Ensino Superior de Farmácia 

e Registro no respectivo 

conselho de classe. 

R$=2.725,61(dois mil 
setecentos e vinte e 
cinco reais com 
secenta e um 
centavos)  

30 

01 Fisioterapeuta 

Ensino Superior de 

Fisioterapia e Regristro no 

respectivo conselho de classe. 

R4=2725,61(dois mil 
setecentos e vinte e 
cinco reais com 
secenta e um 
centavos) 

28 

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

por até quatro meses.  



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 a partir de 20 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 LEI MUNICIPAL Nº 754/2014 
 
 
 

 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 
754/2014. 

 
    A Contratação do servidor de Fisioterapia se faz necessaria em virtude 
que a fisioterapeuta está no periodo de férias e os agendados não podem interomper as seções de 
fisioterapias. 
  
    Já a contratação do servidor de Farmacêutica é uma exigência do 
Ministério Da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde para podermos disponibilizar a dispensação de 
medicamentos especias e Antibióticos. É necessaria a presença desse profissional, passando por esse 
contratado o encaminhamento dos processos Administrativos de solicitação de medicamentos e 
principalmente a responsabilidade técnica da farmácia básica de Saúde. 
 
    Da mesma forma se tratando do Médico Veterinario é de suma 
importancia a manutenção desse profissional, mesmo porque no próximo mês o Município irá 
participar da Feira Exposição FENASUL, onde esse profissional trabalha diretamente na preparação 
desse Animais. 
 

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 
 
 


