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PROJETO DE LEI Nº 052-02/2018 
  

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, para a realização de atividades e trabalhos específicos pelo período de 01 
(um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, o seguinte profissional:  

I. 01 (um) Técnico em Informática, com carga horária de 35 horas 
semanais, com remuneração mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
 

Parágrafo único. As atribuições e requisitos para provimento constam no 
Anexo Único. 
 

Art. 2º A contratação descrita no art. 1º será efetivada através de Contrato 
Administrativo por tempo determinado. 

 
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, terá sua expressão monetária revisada anualmente, considerando os mesmos 
índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos 
servidores do Município. 

 
Parágrafo único. No caso de cumprimento de jornada inferior à contratada, a 

remuneração será paga proporcional 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 trabalhados. 
 
          Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 
dotação orçamentária: 
Órgão .......: 3 SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO 
Unidade .....: 1 SECRETARIA MUN ADMINISTRACAO 
4.126.0003.2194 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
331900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  
 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 16 de maio de 2018. 

 
 

  Carlos Rafael Mallmann 
        Prefeito de Estrela 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 

 

 

 
Jônatas dos Santos 

Secretário da Administração e Rec. Humanos 
 
 
 

 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
 
______________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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ANEXO ÚNICO 

 

 

CARGO: Técnico em Informática 

SÍNTESE DOS DEVERES: realizar trabalhos de 

informática. 

ATRIBUIÇÕES: Desenvolver trabalhos de montagem, 
depuração e testes de softwares já desenvolvidos; participar da implantação de softwares, 
configuração, operação e manutenção de sistemas; participar da elaboração de 
anteprojetos de sistemas auxiliando no levantamento de necessidades de softwares e 
viabilidade de execução; arquitetura de computadores e lógica digital; protocolos de rede; 
gerencia de redes; serviços de rede; segurança de redes; configurar computadores; 
conectar periféricos; manutenção e configuração de hardware; desenvolver trabalhos de 
cabeamento estruturado; gestão da tecnologia da informação; suporte ao usuário na 
usabilidade de aplicativos e informática em geral; sistemas operacionais Windows e Linux; 
criar/ manter a documentação de rede e recursos de informática; zelar pela guarda, 
conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados; manter-se 
atualizado em relação a inovações tecnológicas da área de atuação e de necessidades do 
setor; executar outras tarefas correlatas. 

  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: 35 (trinta e cinco) horas semanais. 

b) Outras: Sujeito a trabalhos à noite, domingos e feriados. 

  

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade mínima de 18 anos; 

b) Escolaridade: 2º Grau completo e Curso Técnico em 
Informática em Redes de Computadores, Técnico em Informática ou Técnico em 
Manutenção e Suporte em Informática  ; 

c) Instrução: Habilitação legal para o exercício das funções 
de Técnico de Informática em Redes de Computadores; 

d) Declaração de bens e valores que consistem o seu 
patrimônio, por ocasião da posse. 

  

RECRUTAMENTO: Contrato Emergencial. 
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Estrela, 16 de maio de 2018. 

 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 052-02/2018 
 

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

Projeto de Lei nº 052-02/2018, 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, o profissional que menciona. 

O presente Projeto de Lei visa à contratação emergencial 
de 01 (um) Técnico de TI, pelo período de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, 
com a finalidade de suprir a ausência do servidor Ricardo Moerschbacher que está em 
gozo de Licença para Tratar de Interesses Particulares, conforme anexo. 

Ainda, a manutenção de toda informática no âmbito do 
Executivo é realizada praticamente por dois Técnicos de Informática, contudo, devido 
à ausência de um deles, conforme retratado acima, torna-se impossível e 
completamente inviável a manutenção da estrutura informatizada. 

Assim, em virtude de não haverem profissionais suficientes 
para atuarem nessas áreas, já está previsto no orçamento de 2018 a contratação do 
mesmo, com a intenção de dar prosseguimento aos serviços prestados. 

Desta forma, em vista da relevância deste Projeto, 
aguarda-se análise e emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 
 
 
 
 
 
Ex.mo Senhor 
Marco Aurélio Wermann 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 
 


