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PROJETO DE LEI Nº 079-01/2013 
  

Autoriza a contratação emergencial e 
temporária, na forma do art. 37, IX, da 
Constituição Federal/88 e através de 
estágio, de servidores para atuarem no 
Projeto Navegar. 

 
 Art. 1º  Autoriza o Poder Executivo a contratar, em situação de emergência e 
excepcional interesse público, em caráter temporário, na forma do art. 37, inciso IX, da 
Constituição Federal/88 e através de estágio via CIEE, servidores, para atuação no 
Projeto Navegar, conforme quadro a seguir: 
 

FUNÇÃO FORMAÇÃO QUANT. 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VALOR 
MENSAL  

Técnico 
Administrativo 

Nível técnico ou 
médio com 
experiência 

comprovada em 
atividade técnica 

administrativa 

01 40 horas R$ 1.500,00 

Coordenador de 
Núcleo 

Nível superior na 
área de Educação 
Física ou Esporte 

02 20 horas R$ 900,00 

Monitor de Atividades 
Esportivas 

Acadêmico de 
Educação Física 

ou Esporte 
02 20 horas R$ 450,00 

  
§ 1º O cargo de Técnico Administrativo será firmado através de contrato 

temporário, pelo período de 20 (vinte) meses. 
 
§ 2º O cargo de Coordenador de Núcleo será firmado através de contrato 

temporário, pelo período de 18 (dezoito) meses. 
 
§ 3º O cargo de Monitor de Atividades Esportivas será firmado através de 

estágio via CIEE. 
 
Art. 2º  Os contratos firmados entre as partes poderão ser rescindidos 

antes do término previsto no caso da extinção dos motivos que geraram as 
contratações emergências autorizadas pela presente Lei. 

 
Art. 3º  A remuneração a ser paga aos contratados será a constante no quadro 

do art. 1º desta Lei para o cumprimento da carga horária semanal. 
 
§ 1º Em caso de cumprimento de carga horária diversa da estipulada para 

função correspondente, a remuneração paga ao contratado será calculada 
proporcionalmente à carga horária efetivamente realizada. 
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§ 2º Além do valor mensal estipulado no art. 1º, os contratados terão direito ao 

vale-alimentação, nos termos da Lei Municipal nº 4.034, de 15 de julho de 2005, e 
alterações posteriores. 

 
§ 3º Os contratados para o cargo de Monitor de Atividade Esportiva terão direito 

ao vale-transporte no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais). 
  
Art. 4º  As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 

dotação orçamentária: 
Orgao .......: 06  SECRETARIA MUN ESPORTE LAZER 
Unidade .....:  01  SECRETARIA MUN ESPORTE LAZER 
27.813.1020.2123      MANUTENÇÃO PROJETO II TEMPO 
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                             6062 
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                             6064 
 

Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO , em 30 de abril de 2013. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_______________________ 
 
Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 30 de abril de 2013. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 079-01/2013 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 

079-01/2013, que autoriza a contratação emergencial e temporária, na forma do art. 
37, IX, da Constituição Federal/88 e através de estágio, de servidores para atuarem no 
Projeto Navegar. 

O presente Projeto de Lei visa autorizar a contratação 
através de contratos emergenciais e também como estágio, via CIEE, para atender ao 
Convênio 770937/2012 já firmado entre Prefeitura de Estrela e Governo 
Federal/Ministério dos Esportes. 

O Projeto Navegar tem caráter sócio-educativo e é dirigido 
ao público-alvo infanto-juvenil da rede pública de ensino, como via complementar de 
formação de cidadãos integrados com atividades esportivas, o que permite, também, 
perfeita conscientização da necessidade de proteção e integração com o meio-
ambiente. 

Este projeto está sendo realizado desde 2001 quando o 
Município recebia verbas federais para realização do mesmo. A partir do ano de 2008 
o Município passou a arcar com as despesas e aprimorar o Projeto Navegar, o qual 
conta hoje novamente com a parceria do Governo Federal. 

O Projeto Navegar já atendeu mais de 750 crianças, sendo 
que a cada nova etapa estamos abrangendo um número maior de atendimentos e 
estimulando a prática dos esportes náuticos, ocupando o tempo ocioso desses jovens 
no turno oposto ao da escola. 

Quanto à relevância ou resultados do Projeto em relação 
aos beneficiários e sua influência sobre o público alvo, destacamos que hoje, já temos 
comprovado através de relatos de professores da rede pública de ensino, que os 
jovens atendidos pelo Projeto têm uma melhora surpreendente quanto ao 
comportamento e rendimento escolar, desenvolvem o espírito de equipe e liderança, o 
raciocínio rápido e a tomada de decisão imediata, fomentando a formação de uma 
nova consciência náutica influenciando positivamente na formação do jovem.  

Assim sendo, em vista da relevância do presente Projeto, 
aguardamos análise e emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 

Ex.mo Senhor 
José Itamar Alves 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


