
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 11/2020, de 09 março de 2020 

 
Altera carga horária e cria padrão de vencimento 12 para o cargo de procurador. 

 

  ILIANDRO CESAR WELTER, 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 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar carga horária semanal de 

20 (vinte) horas para 40 (quarenta) horas ao cargo de provimento efetivo de Procurador, integrado pelas 

categorias funcionais do art. 3 - I Quadro Geral da Lei Municipal 1500/2020. 

 

  Art. 2º - Para o cargo de Procurador, fica criado e inserido o Padrão de Vencimento 12, 

com os respetivos coeficientes percentuais na tabela de Padrão e coeficientes do art. 23 da Lei Municipal 

1500/2002. 

   

 NIVEL 1     

  PADRÃO COEFICIENTES SEGUNDO          A CLASSE   

  A B C D E 

12 18,00 19,36 20,80 22,36 24,04 

 

 NIVEL 2     

  PADRÃO COEFICIENTES SEGUNDO          A CLASSE   

  A B C D E 

12 18,90 20,32 21,84 23,48 25,24 

 

 NIVEL 3     

  PADRÃO COEFICIENTES SEGUNDO          A CLASSE   

  A B C D E 

12 19,84 21,34 22,94 24,66 26,50 

 

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

 

   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO (RS), aos 09 dias de março de 2020. 

 

 

 

ILIANDRO CESAR WELTER  

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 11/2020. 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Senhora Vereadora, 

 

Senhores Vereadores 

 

 

  Submeto a análise de Vossas Excelências e à superior deliberação 

desse Poder Legislativo, o anexo Projeto de Lei que “Altera carga horária e 

cria padrão de vencimento 12 para o cargo de procurador”. 
 

   A Lei Municipal nº 1500/2002, que dispõe sobre os quadros de 

cargos e funções públicas no Município de Campo Novo, estabelece o Plano de 

Carreira dos Servidores e dá outras providências, em seu artigo 23, dentre os 

demais cargos de provimento efetivo, está criado o cargo de Procurador, 20 horas 

semanais, Padrão de Vencimento 10. 

   Acontece que 20 horas semanais para este cargo está sendo 

insuficiente para atender a demanda da Procuradoria do Município, haja vista o 

grande volume de processos do município em todas as instâncias. Prova disso é 

que o servidor detentor deste cargo, para cumprir serviços pendentes ou para 

comparecer em audiências, constantemente precisa vir até a Prefeitura em dias 

e horários que ultrapassam sua carga horária, o que gera um acumulo de horas 

extraordinárias, sem a possibilidade de compensá-las.  

Desta forma, estamos criando o Padrão 12 para o cargo de 

Procurador, com carga horária de 40 horas semanais, com seus respectivos 

coeficientes remuneratórios, cujo vencimento será o dobro do valor da carga 

horária de 20 horas.  

  Para que possamos atender as demandas que são única e exclusivamente 

de interesse público, esperamos a aprovação unanime do presente Projeto de Lei 

 

  Respeitosamente, 

 

 

  ILIANDRO CESAR WELTER 

  Prefeito Municipal 




