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PROJETO DE LEI Nº 008-01/2021 
 

Renumera e 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 Renumera o parágrafo único para §1° e acrescenta o §2° no art.1° da Lei 

Municipal n° 7.196, de 28 de maio de 2019, com a seguinte redação: 
 
“§2°. Autoriza excepcionalmente a prorrogação dos profissionais descritos no 

inciso IV e VI neste artigo pelo período de 01 (um) ano.” 
 
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. Esta Lei entra em vigor na data 

da sua publicação.  
 

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de janeiro de 2021. 
 
 

Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela  
    Roberto Arenhart 

     Secretário de Administração 
  

Visto da Assessoria Jurídica 

 
_____________________ 

 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 29 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 008-01/2021 

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

de Lei nº 008-01/2021, 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 propõe a prorrogação por 01 (um) ano dos 
contratos temporários de Pedreiro e Operário que atuam na Secretaria de Infraestrutura, já 
que os atuais contratados possuem vigência de seus contratos até os meses de fevereiro, 
março e junho/2021. 

A prorrogação destes contratos deve-se a Lei Complementar 
173/2020, mais precisamente no seu artigo 8° que veda a realização de concurso, bem 
como a contratação de pessoal, permitindo somente de maneira excepcional a contratação 
temporária. Por isso, não possuímos a possibilidade no ano de 2021 de realizar concurso 
público para prover estes cargos e tão somente a possibilidade de manutenção destes 
contratos temporários para que este serviço público seja mantido. 

Ainda, importante mencionar que os atuais contratados 
emergenciais são fundamentais para que os serviços essenciais da Secretaria de 
Infraestrutura 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, 
 
 
 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela  

 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


