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LEI Nº 1.120, DE 06 DE MARÇO DE 2012 
 

 
Autoriza a contratação de Servidores para as 
funções temporárias de Instrutores de Música. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar servidores para o preenchimento de 
funções temporárias, em razão de excepcional interesse público nos termos do inciso IX do art. 37, da 
Constituição Federal e da Lei Municipal nº 324, de 15 de maio de 2001. 

Parágrafo único. Para as contratações a que trata o caput, fica estabelecido através do quadro 
baixo à demonstração das funções, vagas, carga horária, vencimentos e o prazo contratual: 

FUNÇÕES VAGAS C. HORÁRIA VENC/ R$ PRAZO CONTRATUAL 
Instrutor de Música 01 10 horas 522,72 07/12/2012 
Instrutor de Música 01 20 horas 1.045,44 07/12/2012 

Art. 2º O vínculo contratual dos servidores será de natureza administrativa, os direitos e os 
deveres estão previstos no Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Nova Ramada. 

Parágrafo único. Os vencimentos serão revisados na mesma data e pelo mesmo índice dos 
demais servidores municipais. 

Art. 3º Os Instrutores de Música terão as atribuições de orientar e ensinar os alunos na parte 
teórica e prática na área de música e de sua instrumentalização. Ainda, assessorar através da 
instrumentalização os grupos de dança, ensaios de cantos e de instrumentos, apresentações em 
festivais e outras atividades correlatas. 

Art. 4º São requisitos mínimos para exercer a função, ser maior de 18 anos e possuir ensino 
médio completo. 

Art. 5º As despesas decorrentes das contratações correrão por contas das dotações 
orçamentárias de 2012, no projeto Incentivo a Cultura, Música e Artes. 
 Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 06 de Março 
de 2012. 
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