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PROJETO DE LEI Nº 104-02/2018 
  

Autoriza o Poder Executivo a contratar, em 
caráter temporário e de excepcional 
interesse público, na forma do Art. 37, inc. 
IX, da Constituição Federal, para atender ao 
Manual de Operação da Usina de 
Tratamento de Lixo de Estrela até 35 
Operários UTL. 

    

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 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, os seguintes profissionais: 
I- até 35 (trinta e cinco) Operários UTL, com carga horária de 40 horas semanais. 
 

Parágrafo único. Os profissionais contratados realizarão atividades e trabalhos 
específicos de natureza temporária e não permanente, nas dependências da Usina de 
Tratamento de Lixo de Estrela, conforme atribuições e requisitos descritos no Anexo I. 
 

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, obedecerá a tabela de vencimentos correspondente ao nível salarial básico da 
categoria funcional do Quadro de Empregos do Pessoal Contratado para cumprimento 
integral da carga horária prevista no inciso I, do art. 1°. 

 

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. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pela seguinte 

dotação orçamentária. 
Orgao .......: 11  SECR MUN MEIO AMBIENTE E SANEAM BASICO 
Unidade .....:  01  SECR MUN MEIO AMBIENTE E SANEAM BASICO 
18.541.0011.2074      MANUTENÇÃO DA SEC. MEIO AMBIENTE E SANE 
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                           10551 
Unidade .....:  02  FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E SAN BASICO 
18.542.1032.2077      MANUTENÇÃO FUNDO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASI 
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3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                           10535 
 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO, em 06 de novembro de 2018. 
 
 
 
 Carlos Rafael Mallmann 

                                                                  Prefeito de Estrela 

 
 Jônatas dos Santos 

Secretário da Admin. e Recursos Humanos 

 
 
 
 
Visto da Assessoria Jurídica 

 
_____________________ 

 
Data:  _____/_____/20___ 
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ANEXO I 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: OPERÁRIO UTL 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: realizar trabalhos de separação de materiais recicláveis e 

destinação final do lixo tratado na usina e realização de serviços braçais em geral.  

b) Descrição Analítica: alimentar as esteiras de separação de materiais e peneiras; 

separação manual de materiais na esteira de triagem; deslocamento de materiais 

acondicionados e enfardados nas áreas de serviços;  

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Carga horária semanal de 40 horas, sujeito ao uso de uniforme e uso de 

equipamentos de proteção individual. 

 

LOTAÇÃO: Usina de Tratamento de Lixo Doméstico do município. 

 

REQUISITOS PARA RECRUTAMENTO: 

a) Idade mínima de 18 anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

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

Fone: 39811000 
 
 

 

 
 
 

Estrela, 06 de novembro de 2018. 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 104-02/2018 
 

Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 

104-02/2018, 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, 
para atender ao Manual de Operação da Usina de Tratamento de Lixo de Estrela até 
35 operários UTL. 

Foi realizado concurso para provimento de vagas de 
operário para trabalhar na triagem de materiais e demais serviços para manutenção 
da Usina de Tratamento de Lixo de Estrela em anos anteriores, mas com o passar do 
tempo foram nomeados todos concursados. Porém, muitos se afastaram do trabalho, 
se exonerando por diversos motivos, onde o mais recorrente foi o fato de ter outra 
proposta de trabalho.  

Os serviços junto a Usina de Tratamento de Lixo do nosso 
Município não podem ser paralisados por grande período. Deste modo, sugerimos a 
contratação temporária de até 35 (trinta e cinco) operários UTL pelo período de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período. 

Os profissionais a serem contratados exercerão suas 
funções junto à Usina de Tratamento de Lixo – UTL, dando andamento aos processos 
operacionais. 

Salientamos que necessitamos destes profissionais 
contratados emergencialmente para que a UTL possa continuar a desempenhar suas 
atividades. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto para 
devida análise por parte desta distinta Câmara de Vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 

 
Ex.mo Senhor 
Marco Aurélio Wermann 
Presidente da Câmara de Vereadores 

ESTRELA/RS 


