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PROJETO DE LEI Nº 125-01/2017 
 

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.001, 
de 28 de fevereiro de 1989, que dispõe 
sobre o quadro de servidores do Município, 
fixa vencimentos e dá outras providências. 

 
Art. 1º Altera os requisitos para provimento quanto ao item escolaridade para o 

cargo de Fiscal Sanitário constante no Anexo I da Lei Municipal n° 2.001, de 28 de 
fevereiro de 1989, o qual passa a viger com a seguinte redação: 

 
“b) Escolaridade: nível superior completo em medicina veterinária, biomedicina, 

farmácia, enfermagem, engenharia de alimentos e nutrição;” 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Esta Lei entra em vigor na 

data da sua publicação.  
 

GABINETE DO PREFEITO, em 27 de setembro de 2017. 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
  Jônatas dos Santos 

  Secretário da Adm. e  Recursos Humanos 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
 
________________________ 
 
Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 27 de setembro de 2017. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 125-01/2017 

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

Projeto de Lei nº 125-01/2017, que altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.001, de 28 
de fevereiro de 1989, que dispõe sobre o quadro de servidores do Município, fixa 
vencimentos e dá outras providências. 

O presente projeto de lei tem por objetivo alterar os 
requisitos para provimento quanto ao item escolaridade para o cargo de Fiscal 
Sanitário constante no Anexo I da Lei Municipal n° 2.001, de 28 de fevereiro de 1989, 
já que hoje somente podem ingressar no cargo pessoas formadas em medicina 
veterinária. 

Contudo, com a alteração proposta, o quadro de servidores 
do Município ficará mais democrático ao permitir que um número maior de áreas de 
atuação possam ingressar no cargo de fiscal sanitário. Por isso, estamos 
acrescentado nos requisitos para provimento quanto ao item escolaridade que 
formados com habilitação legal para o exercício da profissão de Biomédico, 
Farmacêutico, Enfermeiro, Engenharia dos Alimentos e Nutricionista também possam 
concorrem ao cargo. 

 Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, 
aguardamos a emissão de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 

 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.mo Senhor 
Ernani Luis de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


