
LEI MUNICIPAL Nº 757/2014, de 22 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), e alterações, a contratar, temporariamente e por excepcional interesse público, os 

seguintes Servidores: 

 

Número Denominação Carga Horária Semanal 
Remuneração Mensal 

(R$) 

01 Motorista 40 R$ 1.153,68 

 

 

Art. 2º A contratação poderá ser feita por período de até 

04(quatro) meses. 

 

Parágrafo Único. Quando do encerramento do contrato, não 

completado o período de 04(quatro) 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 Esta Lei entra em vigor a partir da data da sua públicação. 

 

 

                                       GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU - 

RS, em 22 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 757/2014 

 

 

     Sr. Presidente, Srs Vereadores: 

 

     Apraz-me cumprimentá-los, oportunidade em que venho 

apresentar justificativa a Lei Municipal nº 757/2014, o qual visa receber autorização legislativa para a 

contratação temporária de um Motorista para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

     Tal contratação se faz necessária em virtude da Secretaria possuir 

03 (tres) veículos para execução dos serviços de transporte escolar, e contar atualmente com apenas 02 

(Dois) motorista no seu quadro funcional. 

     A contratação far-se-á no primeiro momento de forma 

emergencial, porém, o Poder Executivo já está tomando as providências necessárias para a abertura de 

Concurso Públio para provimento do cargo na forma da lei, assim como o provimento de demais 

cargos que se fazem necessário no momento. 

O planejamento é que o Concurso Público seja ralizado ainda no 

primeiro semestre do presente exercício. 

Neste sentido, é importante que façamos a contratação deste 

profissional para que possamos preservar o bom andamento do atendimento aos alunos da rede 

Municipal e Estadual de Ensino do Município.   

     Neste sentido, diante do exposto pelo presente Projeto de Lei e do 

evidente interesse público, pedimos a aprovação o mesmo. 

     

     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU – RS, aos 22 dias do mês de maio de 2014. 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal  


