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PROJETO DE LEI Nº 200-01/2013 
  

Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
Convênio com o Estado do Rio Grande do 
Sul, através da Secretaria da Segurança 
Pública, com a interveniência do Instituto-
Geral de Perícias e dá outras providências. 

 
Art. 1º  Fica o Poder Executivo Municipal autorizar a firmar Convênio, nos 

termos da minuta anexa, com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da 
Secretaria da Segurança Pública, com a interveniência do Instituto-Geral de Perícias, 
objetivando a conjunção de esforços entre os partícipes para a confecção de Cédulas 
de Identidade. 

 
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelas dotações 

orçamentárias específicas.  
 
Art. 3º  Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 

5.055, de 22 de dezembro de 2009. 
 
Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a contar de 1º de janeiro de 2013. 
 
GABINETE DO PREFEITO , em 09 de outubro de 2013. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 09 de outubro de 2013. 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 200-01/2013 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminhamos à 

apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei nº 200-01/2013, que autoriza o 
Poder Executivo a celebrar Convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, através da 
Secretaria da Segurança Pública, com a interveniência do Instituto-Geral de Perícias 
e dá outras providências. 

A presente proposta é oriunda do Processo Administrativo 
que tramita na Prefeitura de Estrela sob nº 5563/2013 e visa à renovação de Convênio 
com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Segurança Pública. 

O Convênio em questão visa possibilitar a continuidade de 
um Posto de Confecção de Carteiras de Identidade no Município de Estrela, junto à 
Delegacia de Polícia local, o que vem sendo realizado desde o ano de 2005, através 
de autorização constante na Lei Municipal nº 4.151, de 13 de dezembro de 2005 e 
renovado através da Lei Municipal nº 5.055, de 22 de dezembro de 2009. 

Salientamos a renovação deste Convênio é essencial para 
que os munícipes estrelenses não precisem se deslocar a Lajeado ou outro município 
vizinho para a confecção ou alteração de dados de sua carteira de identidade, 
gerando transtorno e gastos aos nossos contribuintes. 

A principal atribuição do Município neste Convênio é a 
cedência de um servidor do seu quadro, arcando com o ônus de seu salário e demais 
encargos trabalhistas, cabendo ao Estado disponibilizar o local, material e treinamento 
necessários para a confecção das carteiras de identidade. 

A Lei Municipal nº 5.055, de 22 de dezembro de 2009 a 
ser revogada autorizava o convênio até o dia 31 de dezembro de 2012, por isso 
estamos retroagindo os efeitos da presente proposta a 01 de janeiro de 2013. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei 
para análise e posterior emissão de Parecer, permitindo com isso dar prosseguimento 
nesta parceria que gera uma grande comodidade para os moradores do nosso 
Município. 

 
Atenciosamente, 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

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


