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PROJETO DE LEI Nº 198-02/2014 
  

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, 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, para atuarem junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Saneamento 
Básico, pelo período de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período, a 
contar de 04 de fevereiro de 2015, os seguintes profissionais: 

I- 01 (um) Biólogo, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais; 

II- 01 (um) Educador Ambiental, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais; 

III- 01 (um) Engenheiro Agrícola, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas 
semanais; 

IV- 01 (um) Engenheiro Ambiental, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas 
semanais; 

V- 01 (um) Geólogo, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais. 
 

Art. 2º As contratações descritas no art. 1º serão efetivadas através de Contrato 
Administrativo por tempo determinado. 

 
Parágrafo único. Os contratos firmados entre as partes poderão ser rescindidos 

antes do término previsto, no caso da extinção dos motivos que geraram as contratações 
emergências autorizadas 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 Quadro de Pessoal 
Efetivo, se cumprido o mesmo turno de trabalho ou, se diferente, calculada 
proporcionalmente a carga horária executada. 

 
Art. 4º Será concedido aos contratados, vale-alimentação nos termos concedidos 

aos Servidores Públicos Municipais de Estrela conforme Lei Municipal nº 4.034/2005 e 
suas alterações. 

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

orçamentária: 
Orgao .......: 11  SECR MUN MEIO AMBIENTE E SANEAM BASICO 
Unidade .....:  01  SECR MUN MEIO AMBIENTE E SANEAM BASICO 
18.541.0011.2074      MANUTENÇÃO DA SEC. MEIO AMBIENTE E SANE 
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                           10551 

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

 

GABINETE DO PREFEITO, em 03 de dezembro de 2014. 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
______________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 
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Estrela, 03 de dezembro de 2014. 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 198-02/2014 
 

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

nº 198-02/2014, 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 prorrogado por igual período, profissionais para atuarem junto 
à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Básico. 

Encaminhamos o presente Projeto de Lei para contratação emergencial 
de: Engenheiro Agrícola, Engenheiro Ambiental, Biólogo, Geólogo e Educador Ambiental para atender a 
demanda hoje existente junto a Secretaria, até que seja realizado concurso público ou implantada outra 
forma de suprir a falta destes profissionais. 

Com o Sistema Integrado de Gestão Ambiental da Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente do Governo do Estado, o Município de Estrela, através da Resolução CONSEMA 
023/2002, está habilitado ao Licenciamento Ambiental de atividades potencialmente poluidoras de 
impacto local. Para tanto o profissional da geologia é indispensável na análise dos processos e na 
participação técnica dos projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Saneamento Básico. 

Considerando as Resoluções do Conselho Estadual de Meio Ambiente - 
CONSEMA nº 102/2005 que dispõe sobre as atividades de impacto local a serem licenciadas pelos 
municípios qualificados e nº 232/2010 que altera tipologias de empreendimentos e atividades 
consideradas como de impacto local, ampliando o licenciamento de atividades como avicultura e 
suinocultura; 

Considerando que houve crescimento considerável de processos de 
licenciamento ambiental de empreendimentos de impacto local, encaminhados junto à Prefeitura de 
Estrela, elevando de forma estimável o número de processos a serem analisados pela Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Básico; 

Considerando a necessidade de projetos conjuntos com outras 
Secretarias, inclusive Emater/Ascar Escritório Municipal para elaboração de projetos envolvendo a 
atividade de piscicultura; 

Considerando que a falta de profissionais para análise dos processos, 
faz com que o desenvolvimento do município seja prejudicado, pois empresas não se instalam, 
loteamentos não são aprovados e os contribuintes não são atendidos; 

Considerando as atribuições do Espaço de Educação Ambiental Sala 
Verde Manoel Ribeiro Pontes Filho, torna-se indispensável o educador ambiental no desenvolvimento 
de projetos, como a formação de agentes mirins de educação ambiental, sensibilização e 
conscientização da população para a coleta seletiva e o trabalho da Usina de Tratamento de Lixo, 
realização da Semana do Meio Ambiental, da Semana Interamericana da Água, da realização do 
Circuito Tela Verde, e do desenvolvimento dos demais projetos da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Saneamento Básico de Estrela. 

Em virtude do exposto, solicitamos a autorização para contratação 
temporária dos profissionais mencionados para que possamos atender a demanda existente hoje na 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Básico, respeitando as normas emitidas por 
órgãos superiores. 

Assim, encaminhamos o presente Projeto de Lei do qual aguardamos a 
devida análise e emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Ex.
mo

 Senhor 
Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


