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PROJETO DE LEI Nº 082-02/2014 
  

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, pelo período de 06 (seis) meses, prorrogável por igual período, a contar da 
assinatura do contrato, os seguintes profissionais: 
I- 02 (dois) Operadores de Máquina, Padrão 7, com carga horária de 40 horas 
semanais; 
II- 01 (um) Pedreiro, Padrão 5, com carga horária de 40 horas semanais. 
 

Art. 2º As contratações descritas no art. 1º serão efetivadas 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 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 mesmos termos do 
que 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 
15.452.0008.2060      MANUTENÇÃO SEC. MUN. DES. URBANO 
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                             8004 

Orgao .......: 09  SECRETARIA MUN AGRICULTURA 
Unidade .....:  01  SECRETARIA MUN AGRICULTURA 
20.601.0009.2066      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 14 de abril de 2014. 
 
 
Visto da Assessoria Jurídica 
 
______________________ 
 
Data:  _____/_____/20____ 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 
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Estrela, 14 de abril de 2014. 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 082-02/2014 
 

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

de Lei nº 082-02/2014, 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, 02 (dois) Operadores de Máquina e 01 (um) Pedreiro, para atuarem junto à 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Secretaria Municipal da Agricultura. 

Estamos propondo a contratação de profissionais, de forma 
emergencial, sendo 01 (um) Operador de Máquina para Secretaria Municipal da Agricultura e 
01 (um) Operador de Máquina e 01 (um) Pedreiro para Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano. 

Devido à aquisição de quatro máquinas novas, sendo: uma 
patrola, uma pá carregadeira e duas retroescavadeiras, as quais estão à disposição da 
Secretaria Municipal da Agricultura, faz-se necessária a contratação de mais um operador 
para prestar os serviços solicitados pelos produtores rurais do Município. 

Este profissional irá atuar na melhoria dos acessos das 
propriedades rurais, na abertura de estrumeiras, construção e reforma de açudes que servem 
para piscicultura e irrigação e outros serviços necessários nas propriedades rurais do nosso 
Município. 

De igual forma, solicitamos autorização para contratação de um 
operador de máquina para suprir a demanda de serviço existente na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano. Este profissional executará trabalhos com retroescavadeira, 
carregadeira, escavadeira, motoniveladora e trator agrícola.  

O profissional deverá realizar atividades de abertura de vala, 
colocação de tubulação, terraplanagem e patrolamento de vias. Tendo em vista a grande 
extensão do Município e a grande quantidade de ruas e estradas e a complexidade das redes 
de esgoto cloacal e pluvial, necessitamos deste profissional, o qual é de extrema importância 
para atendimento as solicitações dos munícipes. 

Solicitamos ainda, autorização para contração de um Pedreiro. 
Este profissional executará trabalhos de construção e reforma de obras de edifícios públicos, 
construirá redes pluviais e cloacais, bem como demais serviços que se fazem necessários. 

Informamos ainda que as contratações emergenciais estão 
previstas no orçamento. 

Deste modo, encaminhamos o referido Projeto de Lei para 
análise e posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
Ex.mo Senhor 
Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


