
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 
 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 090-01/2013 
  

Autoriza o Poder Executivo a contratar, em 
caráter temporário e de excepcional 
interesse público, na forma do Art. 37, inc. 
IX, da Constituição Federal, o profissional 
que menciona. 
    

Art. 1º  Autoriza o Poder Executivo a contratar, em caráter temporário e de 
excepcional interesse público, na forma do disposto no Art. 37, Inc. IX, da Constituição 
Federal, pelo período de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período, a 
contar da publicação da Lei, o seguinte profissional: 
I- 01 (um) Médico Veterinário, com carga horária de 35 horas semanais; 
 

Art. 2º  A contratação descrita no art. 1º será efetivada através de Contrato 
Administrativo por tempo determinado. 

 
Parágrafo único.  O contrato firmado entre as partes poderá ser rescindido 

antes do término previsto, no caso de extinção dos motivos que geraram a contratação 
emergencial autorizada pela presente Lei. 

 
Art. 3º  A remuneração paga pela contratação dos serviços de que trata o art. 

1º, obedecerá à tabela de vencimentos correspondente ao Padrão 10 do Quadro de 
Pessoal Efetivo, se cumprido o mesmo turno de trabalho ou, se diferente, calculada 
proporcionalmente a carga horária executada. 

 
Art. 4º  Será concedido ao contratado, vale-alimentação nos termos concedidos 

aos Servidores Públicos Municipais de Estrela conforme Lei Municipal nº 4.034/2005 e 
suas alterações, correspondente ao número de dias trabalhado. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pela seguinte 

dotação orçamentária. 
Orgao .......: 09  SECRETARIA MUN AGRICULTURA 
Unidade .....:  01  SECRETARIA MUN AGRICULTURA 
20.601.0007.2066      MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                             9043 

 
Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO , em 21 de maio de 2013. 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Visto da Assessoria Jurídica 
 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 21 de maio de 2013. 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 090-01/2013 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 

090-01/2013, que autoriza o Poder Executivo a contratar, em caráter temporário e de 
excepcional interesse público, na forma do Art. 37, inc. IX, da Constituição Federal, um 
Médico Veterinário. 

O presente Projeto de Lei visa a contratação emergencial 
de 01 (um) Médico Veterinário, pelo período de 06 (seis) meses, a contar da 
publicação da lei, com a finalidade de suprir a grande demanda da Secretaria 
Municipal da Agricultura. 

A presente proposta se deve em virtude do pedido de 
Licença Prêmio encaminhado pelo Sr. Sidney Casagrande, ocupante do cargo de 
Médico Veterinário. Informamos que o servidor já se encontra em Licença e 
encaminhou pedido de mais 180 dias a contar do dia 1º de julho do corrente ano.  

Desta forma, necessitamos a contração urgente de 
profissional da área veterinária para dar o suporte necessário aos nossos produtores 
rurais do nosso Município, sendo este de suma importância para a Secretaria 
Municipal da Agricultura. 

Cabe salientar que a estrutura existente hoje no quadro de 
servidores não é suficiente para suprir a quantidade de atendimentos exigidos gerados 
devido ao aumento de produtores rurais e das normas de vigilância que exigem cada 
vez mais da Secretaria. 

O crescimento deste Setor é de grande importância para o 
Município, visto gerar retorno através de impostos e principalmente renda para as 
famílias que continuam no interior, investindo em suas propriedades e ensinando aos 
seus filhos a importância do serviço que prestam em prol de toda comunidade. 

O contrato firmado entre as partes poderá ser rescindido 
antes do término previsto, no caso de extinção dos motivos que geraram a contratação 
emergencial autorizada pela presente Lei. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto para 
criteriosa análise por parte desta Câmara de Vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 

Ex.mo Senhor 
José Itamar Alves 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 
 


