
PROJETO DE LEI CM Nº 003-03/2019 

     Prevê publicação nos sítios 
eletrônicos dos órgãos da 
administração direta e indireta, de 
listagem dos empregados de 
empresas prestadores de serviços 
terceirizados.                    

                              MARCELO CAUMO, Prefeito Municipal de Lajeado, Estado 
do Rio Grande do Sul,  

                              FAÇO SABER, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

                               Art. 1º - Publicar-se-á nos sítios eletrônicos dos órgãos da 
administração direta e indireta, em local de fácil visualização, listagem mensal 
com os nomes dos empregados contratados por empresas prestadores de 
serviços terceirizados. 
 
                                          § 1º Entende-se por empresas prestadoras de serviços 
terceirizados, para fins exclusivos desta lei, aquelas contratadas pela 
administração pública com contrato indicativo a “serviços de meio” 
terceirizados como vigilância, zeladoria, saúde, recepção, atendimento ao 
público direto ao cidadão/contribuinte, dentro da estrutura do governo.  
                                            § 2º Na publicação da relação dos empregados, 
conforme estabelecida nesta lei, deverá constar o Número do Contrato da 
empresa terceirizada; CNPJ;  Razão Social da Empresa; CPF do colaborador; 
Nome completo (sem abreviações) e Unidade da prestação do serviço. 
 
                             Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
                         Sala Presidente Tancredo Neves, 05 de fevereiro de 2019. 
 

Carlos Eduardo Ranzi 
Vereador 

 
 

Arilene Maria Dalmoro 
Vereadora 

 
 

Ederson Fernando Spohr 
Vereador 

 
                                                  Antônio Marcos Schefer 
                                                              Vereador 



 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 

     O presente Projeto de lei visa ampliar o acesso à informação no tocante as 
empresas prestadoras de serviços terceirizados no município de Lajeado, 
possibilitando à população melhores condições de fiscalização. 

     Ressalta-se que a ideia legislativa possui amparo legal em seu artigo 37 da 
CF e já é realidade no município de Jundiaí - SP.  

     Ademais, na mesma direção, lembramos a vocação deste Poder Legislativo, 
que tem perseguido a transparência da Administração Pública por meio de 
outros projetos de lei, que inclusive vigoram como lei municipal (exemplo: Lei 
Municipal 10.517/2017 e 10.359/2017).  

   

     Sala Presidente Tancredo Neves, 04 de setembro de 2018. 

 

 

Carlos Eduardo Ranzi 

Vereador 

 

Arilene Maria Dalmoro 

Vereadora 

 

Ederson Fernando Spohr 

Vereador 

 

 

 


