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PROJETO DE LEI Nº 056-01/2021 
 

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 7.202, 
de 19 de junho de 2019, que autoriza o 
chamamento público para credenciamento 
de pessoas jurídicas prestadoras de 
serviços de publicações em jornais e 
revistas e dá outras providências. 

 
Art. 1º Altera o art. 1º da Lei Municipal n° 7.202, de 19 de junho de 2019, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

 “Art. 1º É o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar chamamento 
público para credenciamento de pessoas jurídicas, visando à prestação de serviços de 
publicações em veículos de comunicação, tanto no formato digital ou impresso, com 
circulação no Município de Estrela e na Região do Vale do Taquari.” 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO, em 08 de junho de 2021. 

 

 

 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
 

              Roberto Arenhart 
      Secretário de Administração  

 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 08 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 056-01/2021 

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

Projeto de Lei nº 056-01/2021, que altera dispositivo da Lei Municipal nº 7.202, de 19 
de junho de 2019, que autoriza o chamamento público para credenciamento de 
pessoas jurídicas prestadoras de serviços de publicações em jornais e revistas e dá 
outras providências. 

A presente proposta está adequando os termos “jornais e 
revistas” previsto no art. 1° para “veículos de comunicação, tanto no formato digital ou 
impresso”, já que aquela terminologia que vinha sendo utilizada acabava por restringir 
as pessoas jurídicas que poderiam participar do chamamento público, além de não 
nos permitir que pessoas jurídicas pudessem prestar serviços em mídias digitais. 

Diante desse contexto, estaremos atualizando a nossa 
legislação para o mundo digital, bem como estaremos permitindo a contratação para 
prestação de serviços em mídia digital, que acaba em muitas vezes sendo mais barato 
que a mídia impressa. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, do 
qual necessitamos a devida apreciação. 

 
Atenciosamente, 

 
 

 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 

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


