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PROJETO DE LEI Nº 110-01/2013 

  
Cria a Comissão para Monitoramento 
Laboral e dá outras providências. 

 
Art. 1º Fica criada a Comissão para Monitoramento Laboral, atendendo os 

dispositivos legais e exigências da presente lei. 
 
Art. 2º A Comissão será nomeada por Portaria do Executivo Municipal e 

constituída por 3 (três) funcionários da Administração, com conhecimento na área de 
saúde, em recursos humanos, jurídico e educação.  

 
Art. 3º Caberá à Comissão monitorar os laudos médicos, readaptações, 

restrições de funções, avaliar desvios de função e demais questões ligadas à saúde 
dos funcionários do Município de Estrela.  

 
Art. 4º Fica a Comissão vinculada à Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos.  
 
Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   
 

GABINETE DO PREFEITO , em 03 de junho de 2013. 
          

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito Municipal de Estrela 

 
 
 
 
 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
______________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 03 de junho de 2013. 
 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 110-01/2013 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Vimos, através deste, encaminhar o Projeto de Lei nº 110-

01/2013, que cria a Comissão para Monitoramento Laboral e dá outras providências. 
Em virtude do grande quadro de servidores do Município 

de Estrela e tendo a preocupação por parte da Administração com o servidor público e 
também com a responsabilidade perante aos demais Órgãos foi criada em fevereiro 
do corrente ano a Comissão para Monitoramento Laboral, porém, somente agora 
estamos regularizando a criação desta Comissão que será de extrema importância 
para Administração Municipal. 

O trabalho da Comissão envolve entre outras coisas: o 
monitoramento dos laudos médicos reincidentes; o encaminhamento de servidores 
com restrições médicas para avaliar possibilidade de reabilitação; a verificação de 
possíveis desvios de função, indicando soluções para sua correção; regularização das 
readaptações; acompanhamento da parte funcional procurando evitar apontamentos 
do Tribunal de Contas do Estado, respeitando o que determinam as Leis. 

A Comissão é formada por 3 (quatro) funcionários da 
Administração, com conhecimento na área de saúde, em recursos humanos, jurídico e 
educação, envolvendo todas as áreas e priorizando sempre a vida funcional do servidor e 
o respeito as normas evitando causar prejuízo para Administração Municipal. 

Desta forma, acreditando estarem justificadas as razões 
do presente encaminhamento e considerando a importância do presente Projeto de 
Lei, submetemos este Projeto de Lei à análise e aguardamos a posterior emissão de 
Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito Municipal de Estrela 

 
 
 
 
 

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


