
 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 10 de 22 de julho de 2016. 
 
 

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO, DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, DE 
ADVOGADO, PARA ATUAR NA FUNÇÃO DE PROCURADORIA DO 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 

 
 
  ANTONIO SARTORI, Prefeito Municipal de Campo Novo, Estado do Rio Grande 
do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, FAÇO SABER 
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
  Art. 1º - Autoriza a contratação temporária, de excepcional interesse público, de 
natureza administrativa, de Advogado, para atuar na função de Procurador do Poder Executivo 
Municipal. 
  § 1º - A carga horária semanal a ser atendida pela contratação de que trata esta 
Lei é de vinte horas semanais; 
  § 2º - A remuneração, as condições de investidura e a complexidade a ser 
atendida pelo Advogado contratado são equivalentes ao cargo de Procurador, conforme 
estabelece o art. 23 da Lei nº 1.500, de 17 de abril de 2.002 – I Quadro Geral. 
  Art. 2º - O contrato observará as condições previstas nos arts. 196 e seguintes 
da Lei nº 1.110, de 29 de dezembro de 1.993. 
  § 1º - A duração do contrato será de doze meses, a contar da sua formalização, 
podendo ser renovado uma única vez por igual período. 
  § 2º - O contrato poderá antes do prazo definido no § 1º: 
  I – caso a vaga seja provida por concurso público; 
  II – o Advogado contratado cometa falta disciplinar grave, assim caracterizada 
em processo administrativo disciplinar; 
  III – por interesse do Poder Executivo Municipal. 
  Art. 3º - O processo seletivo para a contratação de que trata esta Lei será 
formalizado mediante edital, com ampla divulgação, inclusive por meios eletrônicos. 
  Parágrafo único – O Advogado selecionado será o que cumprir o primeiro dos 
critérios a seguir relacionados: 
  I – maior tempo de experiência no exercício da função de procurador ou de 
assessor jurídico, em órgão público; 
  II – maior tempo de experiência de advocacia pública; 
  III – curso de pós-graduação em direto público 
  IV – maior idade. 

Art. 4º - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 
Órgão: 03– Secretaria de Administração; 
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Administração 
Atividade: 2.005 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 
Elemento: 30 – 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 – Vencimentos e Vantagens Fixas. 

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO (RS), aos 22 dias 
do mês de julho de 2016. 

 
 

 
ANTONIO SARTORI 

Prefeito Municipal 
 
 

 
 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 10/2016 

 

  Senhor Presidente, 

 

  Senhores Vereadores, 

 

  Submetemos para análise e posterior aprovação de Vossas Excelências 
o Projeto de Lei que “AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO, DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, DE ADVOGADO, PARA ATUAR 
NA FUNÇÃO DE PROCURADORIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL”. 

 

  O projeto em questão tem por justificativa, suprir a demanda de 01 cargo 

de provimento efetivo de Procurador, carga horária de 20 horas, o qual era detentor o 

Sr. CRISTIANO BIELOHOUBECK, exonerado a pedido em 06 de julho de 2016, pela 

Portaria nº 161/2016. 

  Para maior ênfase segue em anexo: cópia do requerimento do pedido de 

exoneração do servidor e cópia da Portaria nº 161/2016, bem como do parecer do IGAM 

– órgão de assessoria do poder executivo, opinando pela referida contratação. 

  Solicitamos a aprovação deste projeto em caráter de urgência 
urgentíssima, motivado pelo fato de que prestação deste serviço é inadiável, essencial 
e de fundamental importância, compreendendo a Procuradoria Jurídica, Administrativa 
e Judicial do Município. 
 

  GABINETE DO PREFEITO DE CAMPO NOVO/RS, em 22 de julho de 

2016. 
 
 
  Atenciosamente, 
 
 
  ANTONIO SARTORI 
  Prefeito Municipal 

 

 
















