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PROJETO DE LEI Nº 124-01/2013 
  

 
Autoriza o Poder Executivo a prorrogar a 
contratação emergencial de até 25 (vinte e 
cinco) Operários para atender ao Manual de 
Operação da Usina de Tratamento de Lixo 
de Estrela, autorizada pela Lei Municipal nº 
5.953, de 19 de dezembro de 2012. 

 
 

Art. 1º  Autoriza o Poder Executivo a prorrogar até 31 de dezembro de 2013, a 
contratação emergencial de até 25 (vinte e cinco) Operários para atender ao Manual 
de Operação da Usina de Tratamento de Lixo de Estrela, conforme autorização 
constante na Lei Municipal nº 5.953, de 19 de dezembro de 2012. 

 
Art. 2º  A contratação descrita no art. 1º seguirá o estabelecido na Lei Municipal 

nº 5.953, de 19 de dezembro de 2012. 
 
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO , em 20 de junho de 2013. 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_______________________ 
 

Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 20 de junho de 2013. 
 
 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 124-01/2013 
 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos o Projeto de Lei nº 124-01/2013, que 

autoriza o Poder Executivo a prorrogar até 31 de dezembro de 2011, a contar de 10 de 
julho de 2011, a contratação emergencial de até 25 (vinte e cinco) Operários para 
atender ao Manual de Operação da Usina de Tratamento de Lixo de Estrela, conforme 
autorização constante na Lei Municipal nº 5.953, de 19 de dezembro de 2012. 

Existe a necessidade de prorrogação do contrato vigente, 
em virtude de dar continuação ao serviço que está sendo prestado pelos profissionais 
na Usina de Tratamento de Lixo de Estrela. 

Salientamos que foi realizado concurso em anos anteriores 
para provimento de vagas de operário para trabalharem na triagem de materiais e 
demais serviços para manutenção da Usina de Tratamento de Lixo de Estrela, mas 
com o passar do tempo foram nomeados todos concursados aprovados, porém, 
muitos se afastaram do trabalho, se exonerando por diversos motivos.  

Existe a necessidade da prorrogação da contratação de até 
25 (vinte e cinco) operários, até o fim do ano, os quais exercerão suas funções junto à 
Usina de Tratamento de Lixo – UTL, dando andamento aos processos operacionais, 
enquanto não houver novo processo de seleção para a função ou outra maneira de 
sanar a falta de profissionais.  

Acreditamos ser de conhecimento de todos a importância 
dos serviços realizados na Usina de Tratamento de Lixo. Assim, encaminhamos o 
presente Projeto de Lei com o intuito de dar prosseguimento aos trabalhos lá 
realizados, os quais são de grande importância para o Município. 

Desta forma, entendendo estarem plenamente justificadas 
as razões para prorrogação da contratação em pauta, encaminhamos o presente 
Projeto de Lei para a devida análise. 

 
Atenciosamente, 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 

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


