
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

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

                         Fone: 39811000 

PROJETO DE LEI Nº 028-03/2019 
 

Altera dispositivos 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 É o Poder Executivo autorizado a extinguir 01 (um) cargo de Engenheiro 

Agrônomo constante no art. 4°, da Lei Municipal n° 2.001, de 28 de fevereiro de 1989. 
 

Art. 2º Fica criado no Quadro de Servidores Municipais de Provimento Efetivo, 
no artigo 4º da Lei Municipal nº 2.001/1989, regido pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais, o seguinte cargo:  

 

Nº de Vagas DENOMINAÇÃO PADRÃO 

01 Engenheiro Agrícola 10 
 

Parágrafo único. As especificações do cargo criado pelo art. 2º, contendo a 
descrição de suas atribuições, as condições de trabalho, os requisitos para provimento 
e a forma de recrutamento, são as que constam no Anexo I, que é parte integrante 
desta Lei. 

 

Art. 3° Altera a redação do requisito para provimento quanto ao item “c” do 
cargo de Engenheiro Agrônomo 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: 

 

 “REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
.... 
c) idade mínima de 18 anos.“ 
 
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotações orçamentárias 

específicas. 
 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. Esta Lei entra em vigor na 

data da sua publicação 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 01 de abril de 2019. 
 

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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ANEXO I  
 
CARGO: Engenheiro Agrícola. 
 
NÍVEL SALARIAL: Padrão 10 

 
SÍNTESE DOS DEVERES: Supervisão, coordenação e 

orientação técnica; estudo, planejamento, projeto e especificação; estudo de 
viabilidade técnico-econômica; assistência, assessoria e consultoria; direção de obra e 
serviço técnico; vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 
desempenho de cargo e função técnica; ensino, pesquisa, análise, experimentação,  
ensaio e divulgação técnica; extensão; elaboração de orçamento; padronização, 
mensuração e controle de qualidade; execução de obra e serviço técnico; fiscalização 
de obra e serviço técnico; produção técnica e especializada; condução de trabalho 
técnico; condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou 
manutenção; execução de instalação, montagem e reparo; operação e manutenção de 
equipamento e instalação; execução de desenho técnico; executar quaisquer tarefas 
correlatas. 

  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 
a) Horário: período normal de trabalho de 35 horas 

semanais; 
b) Outras: o exercício do cargo poderá determinar a 

realização de viagens, exigindo a prestação de serviço externo, contando com 
agricultores e pecuaristas, eventualmente à noite, domingos e feriados. 
 

c) Possibilidade de conduzir automóveis e camionetas 
oficiais quando no desempenho das funções inerentes ao cargo. 
 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 

a) Escolaridade: nível superior; 

b) Habilitação Profissional: habilitação legal para o 
exercício da profissão de Engenheiro Agrícola; 

c) Idade: idade mínima de 18 anos 
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Estrela, 01 de abril de 2019. 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 028-03/2019 

 
 
Senhor Presidente e 

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

Projeto de Lei nº 028-03/2019, 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 extingue somente 01 (um) cargo 
de Engenheiro Agrônomo, restando ainda criados na Lei n° 2.001, de 28 de fevereiro 
de 1989, outros 02 (dois) cargos.  

Ainda, tendo em vista esta extinção de cargo, solicitamos a 
criação de 01 (um) cargo de Engenheiro Agrícola para que se possa desta maneira 
auxiliar no atendimento das demandas do Poder Executivo Municipal que não fazem 
parte das atribuições do cargo de Engenheiro Agrônomo. 

A criação de 01 (um) cargo de Engenheiro Agrícola não 
precisará de estudo de impacto orçamentário, uma vez que este cargo substituirá o 01 
(um) cargo de Engenheiro Agrônomo que estamos extinguindo na presente lei e que já 
foi objeto de impacto orçamentário no momento da sua criação. 

Por fim, estamos ainda alterando a redação do requisito 
para provimento do cargo de Engenheiro Agrônomo que prevê limitação de idade. No 
entanto, esta idade máxima é inconstitucional, já que tal exigência não se 
compatibiliza com as atribuições do cargo, 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”. 

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

 
Atenciosamente, 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 

 
 
 
Ex.mo Senhor 
Elio Kunzler 
Presidente da Câmara de Vereadores 

ESTRELA/RS 


