
 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 12/2020, de 09 de março de 2020 

 

 

Convoca regime suplementar de horário de nutricionista e 
psicólogo 

 

 

  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 convocar 

regime suplementar de horário, de até 12 (doze) horas semanais de 01 

Nutricionista do Quadro de Empregos Públicos - Lei Municipal 14784/2006 e de 20 

(vinte) horas semanais de 01 Psicólogo do Quadro Especial da Área da Saúde – 

Lei Municipal 1500/2002. 

 

  § primeiro – As convocações de regime suplementar são necessárias 

para suprir as demandas da Secretaria Municipal da Saúde pelo prazo de até12 

(doze) meses, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período. 

 

  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 12/2020. 

 

 

 

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 “Convoca regime suplementar 

de horário de nutricionista e psicólogo” 
 

  O Presente Projeto de Lei é justificado única e exclusivamente pela 

demanda apresentada através do Memorado nº 25/2020-SMS, datado de 10 de 

fevereiro de 2020, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde, em anexo. 

  O conteúdo do Memorando supracitado foi devidamente analisado pela 

equipe técnica da Administração Municipal, a qual encontrou elementos 

necessários e de fundamento para apresentar o presente Projeto a esta Colenda 

Casa Legislativa, cuja aprovação surtirá seus efeitos em um melhor atendimento 

aos munícipes, atendendo com isto ao interesse público. 

 

 

  Respeitosamente, 

 

 

  ILIANDRO CESAR WELTER, 

  Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

 














