
LEI MUNICIPAL Nº 765/2014, de 25 de agosto 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) e alterações, a contratar, temporariamente e por excepcional 

interesse público, 02 (dois) Auxiliar de Serviços Gerais e 01(um) Orientador Social. 

 

Nº de 

cargos 

Denominação da Categoria 

Funcional 
Habilitação Remuneração Mensal 

Carga 

Horária 

Semanal 

02 Auxiliar de Serviços Gerais 

 

Ensino de 4ª série do 

Ensino Fundamental. 

R$773,31 
(setecentos e setenta 
e três reais com 
trinta e um 
centavos.) 

40 

01 Orientador Social 
Ensino Superior 

Completo. 
R$1100,00 (Um mil 
e cem reais.) 

20 

 

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

ser feita por até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por mais 06(seis) meses. 

 

Parágrafo Único –  Quando do encerramento do contrato, 

não completado o período de 06(seis) 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 - As atribuições, remuneração e carga horária 

semanal do Servidor referidos no artigo 1º desta Lei, são as equivalentes aquelas constadas na 

Lei Municipal nº 735/2014, na Categoria Funcional de mesma nomeclatura. 

 

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

 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 25 de agosto de 2014. 

 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 
Prefeito Municipal  

 
 

 
 

Registra-se e Publica-se:  

 

 

MARCELO KUSTER RAUCH 
Secretario de Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



A N E X O I 

 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: ORIENTADOR SOCIAL 

 
ATRIBUIÇÕES: 

 
 a) Descrição Sintética: O Orientador social é responsável, pelo 

planejamento de atividades a serem desenvolvida em função das demandas específicas dos 

usuários, articulando – as aos diferentes atores envolvidos no trabalho ao grupos de 

criança/adolescentes e da Terceira Idade. No caso de ofertas mistas, deve, ainda, manter reuniões 

regulares com os profissionais responsáveis pelas demais ofertas, bem como recolher 

informações de freqüência junto a esses profissionais. 

 

b) Descrição Análica: Mediar os processos grupais do serviço, sob 

orientação do órgão gestor; Participar de atividades de planejamento, sistematizar e avaliar o 

serviço, juntamente com a equipe de trabalho responsável pela execução; Atuar como referência 

para criança/adolescentes e para os demais profissionais que desenvolvem atividades com o 

grupo sob sua responsabilidade; Registrar a freqüência e as ações desenvolvidas, e encaminhar 

mensalmente as informações para o profissional de referência do CRAS; Organizar e facilitar 

situações estruturadas de aprendizagem e de convívio social, explorando e desenvolvendo temas 

e conteúdos do Serviço; Desenvolver oficinas esportivas, culturais e de lazer, em caso de 

habilidade para tal; Identificar e encaminhar famílias para o técnico da equipe de referência do 

CRAS; Participar de atividades de capacitação da equipe de trabalho responsável pela execução 

do serviço; Identificar o perfil dos usuários e acompanhar a sua evolução nas atividades 

desenvolvidas; Informar ao técnico da equipe de referência a identificação de contextos 

familiares e informações quanto ao desenvolvimento dos usuários em seus múltiplos aspectos 

(emotivos, de atitudes, etc.); Coordenar o desenvolvimento das atividades realizadas com os 

usuários; Manter arquivo físico da documentação do(s) grupo(s), incluindo os formulários de 

registro das atividades e de acompanhamento dos usuários. 

 



 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA A LEI MUNICIPAL Nº 765/2014 
 

 

Senhor Presidente e Senhores Vereadores: 
       

 

É com muita satisfação que na oportunidade nos dirigimos à 

presença dos nobres Vereadores para apresentar mensagem justificativa a Lei Municipal 

765/2014. 

 

A contratação de Auxiliar de Serviços Gerais de que trata a 

presente Lei visa atender demanda durante período de férias, licença Maternidade e possíveis 

afastamentos por motivos de (doença) dos servidores ocupantes do cargo de Auxiliar de Serviços 

Gerais dos vários órgãos da Administração Pública Municipal. 

 

   Já a contratação do Orientador Social tem por objetivo atender o 

Grupo do CRAS, desenvolvendo trabalhos que visam o desenvolvimento e o bem estar de todos, 

tendo em vista que hoje a contratação é feita através de serviços de autônomo, e a orientação é 

que tal contratação seja feita mediante contrato administrativo. 

  

Ficamos no aguardo da apreciação e aprovação dessa Casa 

Legislativa. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU 

- RS, em 25 de agosto de 2014. 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 
Prefeito Municipal  

 


