
 
 
 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 0015 DE 15 DE MARÇO DE 2020 

 
DEFINE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. 

 
  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 - É definido como de situação de excepcional interesse público o 
provimento, mediante a realização de processo seletivo simplificado, a demanda de: 

I – 01 Contrato de Professor de Música, 20 horas semanais, com habilitação 
em Pedagogia/Música ou Licenciatura em Música, com vencimento conforme estabelecido no 
artigo 36 da Lei Municipal 1.501/2002, para atuarem nas Escolas Municipais de Educação Infantil 
e Anos Iniciais 

II – 01 Contrato de Professor de Artes, 20 horas semanais, com habilitação 
em Pedagogia/Artes ou Licenciatura em Artes, com vencimento conforme estabelecido no artigo 
36 da Lei Municipal 1.501/2002, para atuarem nas Escolas Municipais de Educação Infantil e 
Anos Iniciais 

III - 01 Contrato de Professor de Libras, 20 horas semanais, com habilitação 
plena em Pedagogia ou curso normal superior, nível médio com habilitação em magistério, ou 
Bacharel/Tecnólogo de nível superior, com vencimento conforme estabelecido no artigo 36 da 
Lei Municipal 1.501/2002,  

V – Até 05 Contratos de Serventes, 20 horas semanais 
VI – Até 05 Contratos de Merendeiras, 20 horas semanais 
 

  Art. 2º - Os contratos serão de natureza administrativa, por período determinado 
de até 10 meses, compreendidos entre abril de 2020 a 31 de dezembro de 2020. 
 

Parágrafo Único – Os contratados serão regidos pelas regras constantes na Lei 
Municipal 1110/93, podendo ser rescindidos a qualquer momento, sem que acarrete quaisquer 
direitos indenizatórios em relação aos períodos contratuais remanescentes, se incididas as 
regras arroladas nos artigos 130 e 131 da Lei Municipal 1110/93, como puníveis com a pena de 
demissão ou futuro provimento por processo seletivo público. 

 
Art. 3º - As contratações serão precedidas de processos seletivos simplificados, 

mediante prova de títulos, obedecida a ordem de classificação. 
 
Parágrafo Único – Os suplentes comporão o cadastro de reservas, e poderão 

ser convocados a qualquer tempo, visando atender eventuais demandas que surgirem no 
período mencionado no artigo 2º, parágrafo primeiro desta Lei. 
 
  Art. 4º - As despesas decorrentes destas contratações correrão por conta da 
dotação orçamentária vigente.  
 
  Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO (RS), aos 
16 dias do mês de março de 2020. 
 
 

ILIANDRO CESAR WELTER  
Prefeito Municipal 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 015/2020 

 

  Senhor Presidente 

  Senhores Vereadores 

 

  Encaminhamos para apreciação e aprovação desse Colendo Poder 

Legislativo o Projeto de Lei que DEFINE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO, E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 

EFETUAR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DE NATUREZA 

ADMINISTRATIVA. 

  Passa-se a caracterizar a excepcionalidade do art. 37, IX, como 

segue: 

Justifica-se as necessidades destas contratações pelo Memorando 
nº 066/2020 (anexo) da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e 
Lazer. 

 
 
 Diante do exposto, espera-se a aprovação unânime deste projeto de lei.  
 
           O pedido é de caráter de urgência, além das justificativas descritas, 
devem-se também ao tempo hábil para o devido processo seletivo. 
 

  GABINETE DO PREFEITO DE CAMPO NOVO/RS, aos 16 dias do 
mês de março de 2020. 
 
 

 
ILIANDRO CESAR WELTER 

Prefeito Municipal 
 

 










