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PROJETO DE LEI Nº 266-01/2013 
  

Autoriza o Poder Executivo a contratar, em 
caráter temporário e de excepcional 
interesse público, na forma do Art. 37, inc. 
IX, da Constituição Federal, os profissionais 
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, a contar de 14 de janeiro de 2014, os seguintes profissionais: 
I- 04 (quatro) Pedreiros, Padrão 5, com carga horária de 40 horas semanais; 
II- 07 (sete) Operários, Padrão 1, com carga horária de 40 horas semanais. 
 

Art. 2º  As contratações descritas no art. 1º serão efetivadas através de 
Contratos Administrativos, e vigorarão pelo período de 06 (seis) meses, podendo ser 
prorrogadas por igual período. 

 
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 do cargo constante 
no 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 .......: 08  SECRETARIA MUN DESENV URBANO 
Unidade .....:  01  SECRETARIA MUN DESENV URBANO 
15.452.0006.2060      MANUTENÇÃO SEC. MUN. DES. URBANO 
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                             8004 

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

GABINETE DO PREFEITO , em 17 de dezembro de 2013. 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Visto da Assessoria Jurídica 
 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 17 de dezembro de 2013. 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 266-01/2013 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 266-01/2013, que autoriza o Poder Executivo a contratar, em situação de 
emergência e excepcional interesse público, em caráter temporário, na forma do art. 37, 
inciso IX, da Constituição Federal, pelo período de 06 (seis) meses, podendo ser 
prorrogada por igual período, 04 (quatro) pedreiros e 07 (sete) operários, para atuarem 
junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano através 
da Lei Municipal nº 5.963, de 15 de janeiro de 2013 contratou de forma emergencial, 
operários e pedreiros para atuarem ao longo do ano. A Lei autorizou a contratação pelo 
período de 06 (seis) meses, prorrogável por igual período. Os contratos originários da lei 
supracitada estarão vencendo no dia 13 de janeiro de 2014. 

Considerando que o serviço prestado pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano não pode parar, tendo em vista que a mesma é 
responsável pela limpeza e conservação de ruas, praças, prédios públicos, escoamento 
das redes pluviais e cloacal. 

Solicitamos autorização para contratação de forma 
emergencial de 04 (quatro) pedreiros e 07 (sete) operários para auxiliarem na demanda 
existente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e contribuindo para que 
nossa cidade continue limpa e bem organizada. 

Cabe informar, que recentemente foi realizado concurso 
público para os cargos mencionados, onde todos os candidatos aprovados foram 
chamados, porém muitos dos servidores ocupantes destes cargos acabaram solicitando 
exoneração, deixando-nos na carência de profissionais ligados a estes cargos. 

Em virtude de todo exposto acima, fica evidente a 
necessidade imediata de contratação de pedreiros e operários para suprir a falta destes 
profissionais para o andamento adequado da Secretaria no atendimento aos moradores 
do nosso Município. 

Informamos ainda que as contratações emergenciais estão 
previstas no orçamento, uma vez que está em estudo a melhor maneira de suprir está 
necessidade. 

Estando justificadas as razões da presente proposta, 
encaminhamos o referido Projeto de Lei para análise e posterior emissão de Parecer por 
parte desta distinta Câmara de Vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

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


