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PROJETO DE LEI Nº 134-01/2017 
 

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 a redação do requisto para provimento quanto ao item “c” do 

cargo de Fiscal de Trânsito constante no Anexo I da Lei Municipal n° 2.001, de 28 de 
fevereiro de 1989, alterada pela Lei n° 3.085, de 30 de junho de 1.998, o qual passa a 
viger com a seguinte redação: 

 
“Requisitos para provimento: 
.... 
c) idade mínima de 18 anos.“ 
 
Art. 2° Acrescenta nos requisitos para provimento o item “d” para o cargo de 

Fiscal de Trânsito constante no Anexo I da Lei Municipal n° 2.001, de 28 de fevereiro 
de 1989, alterada pela Lei n° 3.085, de 30 de junho de 1.998, o qual terá a seguinte 
redação: 

 
“Requisitos para provimento: 
.... 
d) possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - possuir no mínimo  

categoria "B".“ 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Esta Lei entra em vigor na 

data da sua publicação.  
 

GABINETE DO PREFEITO, em 20 de outubro 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, 20 de outubro de 2017. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 134-01/2017 

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

Projeto de Lei nº 134-01/2017, 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 a redação 
do requisto para provimento do cargo de Fiscal de Trânsito quanto ao item “c” 
constante no Anexo I da Lei Municipal n° 2.001, de 28 de fevereiro de 1989, que 
previa que o candidato ao cargo deveria ter idade entre 18 e 45 anos. No entanto, esta 
idade máxima é inconstitucional, já que não se exige um maior vigor físico no pleno 
exercício de suas atividades para justificá-la, conforme preceitua a súmula 683, do 
STF, na qual estabelece que “o limite de idade para inscrição em concurso público só 
se legitima em face do artigo 7º, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser 
justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. 

O acréscimo do item "d" nos requisitos para provimento do 
cargo de Fiscal de Trânsito se faz necessário para adequação a Lei Estadual nº 
14.691, de 16/03/2015. 

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 


