
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 10 de 1º de julho de 2019 
 

Reconhece e define a manutenção da situação de excepcional 
interesse público estabelecido pela Lei Municipal nº. 
2278/2018, e autoriza a prorrogação de contratações 
temporárias e dá outras providências. 

 

  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 - É reconhecida e definida a manutenção das situações de 

excepcionalidade, por tempo determinado das contratações temporárias de 02 

(dois) Agentes Visadores, 40 horas e de 01 (um) Assistente Social, 40 horas, 

autorizadas pela Lei Municipal nº. 2278/2018. 

2º - Fica autorizada, em caráter precário e emergencial, a 

prorrogação das contratações feitas com fulcro na Lei Municipal nº. 2278/2018, 

dos profissionais elencados no artigo 1º, por um prazo máximo de 12 (doze) 

meses. 

 

Art. 2º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO (RS), em 1º de 

julho de 2019. 

 

 

      ANTONIO SARTORI 

      Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 10/2019 

 

Senhor Presidente, 

Senhora Vereadora, 

Senhores Vereadores. 

 

  Encaminhamos à esta colenda casa, o Projeto de Lei 10/2019, que 

trata das prorrogações dos cargos elencados em seu artigo 1º. 

  Segue em anexo o Ofício nº 03/2019 Secretaria Municipal de 

Assistência Social como justificativa do mesmo. 

  Pelo exposto e por se tratar de um projeto de cunho social, 

solicitamos a aprovação por unanimidade em caráter de urgência, pois estes 

contratos se encerrarão em 23 de julho de 2019, e sem essas prorrogações o este 

será encerrado definitivamente, o que muito prejudicaria nossas crianças campo-

novenses. 

  GABINETE DO PREFEITO DE CAMPO NOVO, EM 1º DE JULHO DE 2019. 

 

  Atenciosamente, 

  ANTONIO SARTORI 

    Prefeito Municipal 

 

 

 

 








