
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

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

                         Fone: 39811000 
 

 

PROJETO DE LEI Nº 036-04/2020 
 

Acrescenta dispositivo na Lei Municipal n° 
7.196, de 28 de maio de 2019, 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, os profissionais que 
menciona. 

 
Art. 1º Acrescenta o parágrafo único no art.1° na Lei Municipal n° 7.196, de 28 

de maio de 2019, com a seguinte redação: 
 
“Parágrafo único. Autoriza excepcionalmente a prorrogação dos profissionais 

descritos neste artigo pelo período de 06 (seis) meses ou até o dia 31 de dezembro de 
2020, tendo por término o que ocorrer por primeiro.” 

 
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. Esta Lei entra em vigor na data 

da sua publicação.  
 

GABINETE DO PREFEITO, em 16 de junho de 2020. 
 
 

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, 16 de junho de 2020. 
 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 036-04/2020 

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

de Lei nº 036-04/2020, que acrescenta dispositivo na Lei Municipal n° 7.196, de 28 de maio 
de 2019, 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, os 
profissionais que menciona. 

O presente projeto trata-se de uma alteração na Lei de 
contratação temporária de profissionais que atuam na Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Secretaria de Agricultura, permitindo a prorrogação destes contratos por mais 06 
(seis) meses ou até a data de 31 de dezembro de 2020, tendo por término o que ocorrer 
primeiro. Já que os atuais contratados possuem vigência de seus contratos até os meses 
de agosto/2020 e setembro/2020, sendo que haverá vedação para novas contratações a 
contar do mês de julho/2020, em razão do ano eleitoral. 

Assim, necessitamos manter os atuais contratados 
emergenciais para que os serviços essenciais que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
e Secretaria de Agricultura prestam ao município não sejam interrompidos, tais como o 
patrolamento, roçadas, construção e manutenção predial/canalizações/esgoto, operação do 
britador e auxílio ao produtor rural. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 
esta Casa Legislativa, aguardamos parecer favorável dos nobres vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela  

 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
João Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


