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PROJETO DE LEI Nº 093-02/2014 
  

Autoriza o Poder Executivo a contratar, em 
caráter temporário e de excepcional 
interesse público, na forma do Art. 37, inc. 
IX, da Constituição Federal, o profissional 
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, o seguinte profissional: 
I- 01 (um) Assessor de Imprensa, com carga horária de 35 horas semanais; 
 

Art. 2º A contratação descrita no art. 1º será efetivada através de Contrato 
Administrativo por tempo determinado, pelo período de 06 (seis) meses, podendo ser 
prorrogado por igual período. 

 
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 09 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 ao contratado, vale-alimentação nos termos concedidos 

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 .......: 02  GABINETE DO PREFEITO 
Unidade .....:  01  GABINETE DO PREFEITO 
04.131.0002.2009      MANUTENÇÃO ASSESSORIA IMPRENSA 
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 

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

GABINETE DO PREFEITO, em 06 de maio de 2014. 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Visto da Assessoria Jurídica 
 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 06 de maio de 2014. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 093-02/2014 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 093-

02/2014, que autoriza o Poder Executivo a contratar, em caráter temporário e de excepcional 
interesse público, na forma do Art. 37, inc. IX, da Constituição Federal, um Assessor de 
Imprensa. 

O presente Projeto de Lei visa à contratação emergencial de 01 
(um) Assessor de Imprensa, pelo período de 06 (seis) meses, com a finalidade de suprir a 
grande demanda existente nesta área. 

O profissional contratado de forma emergencial irá trabalhar 
diretamente na questão da transparência da Administração Pública, questão abordada pelo 
Tribunal de Contas para todos os órgãos públicos. 

A transparência pública é um dos objetivos essenciais da 
moderna Administração Pública. A ampliação da divulgação das ações governamentais aos 
munícipes, além de contribuir para o fortalecimento da democracia, prestigia e desenvolve as 
noções de cidadania. 

A contratação deste profissional proporcionará um incremento 
da transparência, visto que o mesmo vem com o objetivo de divulgar as despesas realizadas 
pelo Governo, informando sobre execução orçamentária, licitações, contratações, convênios, 
diárias, entre outros. 

A Lei nº 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011, pela 
presidenta Dilma Roussef, regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às 
informações públicas e é aplicável aos três Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. A Lei institui como princípio fundamental que o acesso à informação 
pública é a regra, e o sigilo somente a exceção. 

A LRF trabalha em seu Capítulo IX a Transparência, Controle e 
Fiscalização, e estabelece no artigo 48 que são “instrumentos de transparência da gestão 
fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso 
público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes  orçamentárias; as prestações de contas e o 
respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 

Na intenção de cumprir com o que determina a Legislação 
solicitamos autorização dessa Casa Legislativa para contratar por tempo determinado 
profissional que atuará na questão da transparência da administração, até que seja realizado 
concurso público para então termos um servidor efetivo na função. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto para criteriosa 
análise por parte desta Câmara de Vereadores. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

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

 


