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PROJETO DE LEI Nº 138-02/2014 
 

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 6.105, 
de 31 de julho de 2013. 

 
Art. 1º Acrescenta o parágrafo único ao artigo 1º da Lei Municipal n° 6.105, de 

31 de julho de 2013, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
“Parágrafo único. O Convênio de que trata esta Lei vigerá pelo período de 05 

(cinco) anos contados da celebração do termo que firmarem as partes, passível de 
prorrogação por igual período.” 

 
Art. 2º Altera o artigo 2º da Lei Municipal nº 6.105, de 31 de julho de 2013, o 

qual passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 2º O Convênio de que trata o artigo anterior consiste em: 
I. Cedência de 01 (um) servidor ou estagiário, com ônus ao Poder 

Executivo, mediante Termo de Cedência; 
II. Cedência de espaço físico público para instalação do escritório da 

Associação; 
III. Cedência de 01 (uma) linha telefônica. 

 
§ 1º O Poder Executivo poderá a qualquer tempo, solicitar o retorno do servidor 

ou estagiário cedido, mediante justificativa e comunicação prévia de 30 (trinta) dias. 
 
§ 2º O servidor ou estagiário cedido manterá todas as vantagens inerentes ao 

cargo. 
 
§ 3º A Associação dos Servidores Públicos Municipais – ASPUME deverá arcar 

com as despesas da linha telefônica cedida.” 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO, em 31 de julho de 2014. 

 
 

 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_______________________ 
 
 Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 31 de julho de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 138-02/2014 

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

Projeto de Lei nº 138-02/2014, que altera dispositivo da Lei Municipal nº 6.105, de 31 
de julho de 2013, que autorizou o Poder Executivo a firmar Convênio com a 
Associação dos Servidores Públicos Municipais - ASPUME. 

Estamos propondo a alteração da Lei que autorizou o 
Poder Executivo a firmar Convênio com a Associação dos Servidores Municipais com 
a finalidade de que conste expressamente o prazo de vigência do Convênio, bem 
como que a permissão de cedência seja de um servidor ou estagiário. 

Até o momento tínhamos um servidor do quadro cedido à 
Associação conforme autorizado. Tendo em vista que solicitamos o retorno do servidor 
cedido, colocamos um estagiário para atuar no local, a fim de não deixar a Associação 
desprovida de uma pessoa para auxiliar no atendimento. Com isso se faz necessário 
alterar a Lei e Convênio.  

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei 
para análise e emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 

 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


