
 PROJETO DE LEI Nº 046/2019. 

 

 

Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, 

pelo prazo de 01 (um) ano, prorrogável por igual 

período servidores(as) em quantidades, cargos, 

carga horária e vencimentos mensais 

relacionados neste Projeto de Lei.  

 

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no 

uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração dessa Colenda Casa Legislativa o seguinte: 

 

PROJETO DE LEI 
 

 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, pelo prazo de 01 (um) ano, 

prorrogável por igual período, nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, para 

desempenhar funções na SEMAPA – Secretaria do Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa 

servidor(a)s em quantidades, cargos, carga horária e vencimentos mensais a seguir discriminados: 

 

CARGO  NR  CARGA HORÁRIA  ESCOLARIDADE/EXPERIÊNCIA  REMUNERAÇÃO 

BÁSICA  

Engenheiro 

Civil  
01  30h/semana  

Graduação em Engenharia Civil – Sênior, com experiência 

em Projeto Estrutural de Barragens e Plano Básico 

Ambiental ou EIA/RIMA.  
R$ 7.541,00  

Geólogo  01  30h/semana  
Graduação em Geologia – Sênior, com experiência em 

Projeto Estrutural de Barragens e Projeto Básico Ambiental 

ou EIA/RIMA  
R$ 7.541,00  

Engenheiro 

Ambiental  
01  30h/semana  

Graduação em Engenharia Ambiental, Com experiência em 

Projeto Básico Ambiental ou EIA/RIMA  
R$ 7.541,00  

Arqueólogo  01  30h/semana  
Graduação em Arqueologia, Com experiência em Projeto 

Básico Ambiental ou EIA/RIMA  
R$ 7.541,00  

 

§ 1º Os servidores de que trata o caput deste artigo terão como principais atribuições no exercício 

das funções o que segue: 

I - elaborar o processo de licenciamento ambiental da obra da Barragem da Arvorezinha em todas 

as suas fases; 

II - executar a fiscalização e o controle da obra da Barragem da Arvorezinha, vistoriando seu 

andamento e execução, emitindo pareceres técnicos quanto à sua operacionalização e 

funcionamento em consonância com o processo de licenciamento ambiental; 

III - avaliar Estudos de Impacto Ambiental – EIA, e Relatórios de Impacto Ambiental – RIMA, 

executados no território municipal e Plano Básico Ambiental. 

http://www.ceaam.net/lef/CF88.htm#a37IX


 

Art. 2º Os Contratos de que trata o art. 1º será de natureza administrativa, regido pelo Regime 

contratual administrativo e suas alterações. 

 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias 

próprias da SEMAPA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar da data 

da contratação dos servidores.  

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 06 de Maio de 2019. 

 

 
 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 



 

 

Senhores Vereadores,  

 

 

  O Projeto de Lei que estamos submetendo à apreciação desta Câmara de Vereadores, 

tem como objetivo obter autorização para a contratação de servidores especializados, para 

desempenhar funções na SEMAPA – Secretaria do Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa por 

prazo temporário, para o atendimento de necessidade de excepcional interesse público.  

  
 Os servidores terão como principais atribuições no exercício das funções, elaborar o 

processo de licenciamento ambiental da obra da Barragem da Arvorezinha em todas as suas fases,  

executar a fiscalização e o controle da obra da Barragem da Arvorezinha, vistoriando seu 

andamento e execução, emitindo pareceres técnicos quanto à sua operacionalização e 

funcionamento em consonância com o processo de licenciamento ambiental; 

avaliar Estudos de Impacto Ambiental – EIA, e Relatórios de Impacto Ambiental – RIMA, 

executados no território Municipal e Plano Básico Ambiental. 

 

  A referida renovação é de suma importância para os interesses públicos visto que o 

Processo de Licenciamento Ambiental da Barragem da Arvorezinha encontra-se em andamento e 

diante de sua complexidade existe a necessidade da permanência dos profissionais responsáveis 

pelo acompanhamento técnico e fiscalização dos programas e execução da Obra da Barragem. 

 

Destarte, trata-se de um Projeto de Lei de suma importância e, em vista disso, é que 

contamos com a compreensão sempre peculiar de Vossas Excelências na análise desta importante 

matéria. 

 

Diante do exposto, pedimos venia ao Douto Plenário para aprovação desta 

importante matéria. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 06 de Maio de 2019. 

 

 

 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 


