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PROJETO DE LEI Nº 039-03/2019 
  

Autoriza o chamamento público para 
credenciamento de pessoas jurídicas 
prestadoras de serviços de veiculação em 
emissoras de rádio e dá outras 
providências. 
 

Art. 1.º É o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar chamamento 
público para credenciamento de pessoas jurídicas, visando à prestação de serviços de 
veiculação de notícias de utilidade pública em emissoras de rádio AM e/ou FM, com 
transmissão no Município de Estrela e na Região do Vale do Taquari. 

 
Art. 2.º Ficam estipulados os valores constantes do Anexo I, que integra a 

presente Lei, para as veiculações. 
 
Art. 3.º O credenciamento será precedido de processo licitatório, atendendo ao 

que estabelece a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
 Art. 4.º O prazo contratual do credenciamento será de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 
(sessenta) meses. 

    
Parágrafo único. Nos casos de prorrogação dos contratos, o valor estabelecido 

no artigo 2.º poderá ser corrigido até o limite do índice do IPCA ocorrido nos 12(doze) 
meses imediatamente anteriores. 

 
Art. 5° As despesas decorrentes da presente Lei ocorrerão a conta de dotações 

orçamentárias próprias de cada Secretaria. 
 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 30 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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Estrela, 30 de abril de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 039-03/2019 

 
Senhor Presidente e 

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

039-03/2019, que autoriza o chamamento público para credenciamento de pessoas 
jurídicas prestadoras de serviços de veiculação em emissoras de rádio e dá outras 
providências. 

O presente Projeto de Lei tem por objeto o chamamento 
público para a prestação de serviços de emissoras de rádio AM e/ou FM, com 
transmissão no Município de Estrela e na Região do Vale do Taquari. 

Deste modo, considerando o interesse público na questão, 
encaminhamos o presente Projeto de Lei para devida análise e posterior emissão de 
Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
Élio Kunzler 
Presidente da Câmara de Vereadores 

ESTRELA/RS 


