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PROJETO DE LEI Nº 221-02/2014 
  

Autoriza a contratação emergencial e 
temporária de servidores para atuarem no 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos - Serviço Socioeducativo, na forma 
do art. 37, IX, da Constituição Federal/88. 

 
 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, a contar da assinatura do contrato, os profissionais a seguir 
relacionados, para atuação no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 
Serviço Socioeducativo, com co-financiamento da União: 

I- 01 (um) Orientador Social, com carga horária de 40 horas semanais, com 
remuneração mensal de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); 

II- 01 (um) Coordenador de Oficinas, com carga horária de 20 horas 
semanais, com remuneração mensal de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); 

III- 04 (quatro) Agentes Sociais, com carga horária de 25 horas semanais, 
com remuneração mensal de R$ 632,75 (seiscentos e trinta e dois reais e setenta e 
cinco centavos); 

IV- 02 (dois) Serventes, com carga horária de 40 horas semanais, com 
remuneração correspondente ao nível salarial básico da categoria funcional do quadro 
de cargos de provimento efetivo. 
 

Parágrafo único. Em caso de cumprimento de carga horária diversa da 
estipulada para função correspondente, poderá ser contratado mais de um 
profissional, sendo a remuneração calculada proporcionalmente à carga horária 
efetivamente realizada. 
 

Art. 2º A contratação descrita no art. 1º será efetivada através de contrato 
administrativo, até a data de 31 de dezembro de 2015. 

 
Parágrafo único. 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 Será concedido aos contratados, vale-alimentação nos termos 

concedidos aos Servidores Públicos Municipais de Estrela conforme Lei Municipal nº 
4.034/2005, correspondente ao número de dias trabalhado. 

 
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 

dotação orçamentária: 
Orgao .......: 13  SEC MUN DESENV SOC TRABALHO E HABITAÇÃO 
Unidade .....:  01  FUNDO MUN DA ASSISTENCIA SOCIAL 
08.243.1043.2022      MANUTENÇÃO DOS CEMAI'S 
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                           13805 
Unidade .....:  02  CONVÊNIOS ASSIST. SOCIAL 
08.243.1042.2171      MANUT PROG SERV DE CONVIVENCIA E FORT VINCULO 
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                           13928 
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 15 de dezembro de 2014. 
 
 
Visto da Assessoria Jurídica 
 

_______________________ 
 
Data:  _____/_____/20_____ 

 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 
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Estrela, 15 de dezembro de 2014. 

 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 221-02/2014 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 221-

02/2014, que autoriza a contratação emergencial temporária de servidores para atuarem no 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Serviço Socioeducativo, com co-
financiamento da União. 

Estas contratações são necessárias para dar continuidade ao 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos desenvolvidos pelos CRAS, com 
crianças até 06 anos, crianças e adoslecentes de 06 a 15 anos (PROJOVEM e CEMAI), 
adolescentes e jovens de 15 a 17 anos (PROJOVEM) e serviços para idosos. 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é 
realizado em grupos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de 
acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e 
prevenir a ocorrência de situações de risco social. 

Como forma de intervenção social planejada que cria situações 
desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e 
vivências individuais e coletivas, na família e no território. 

Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, 
desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e 
incentivar a socialização e a convivência comunitária. 

Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e 
afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao 
alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. 

Deve prever o desenvolvimento de ações intergeracionais e a 
heterogeneidade na composição dos grupos por sexo, presença de pessoas com deficiência, 
etnia, raça, entre outros. 

Possui articulação com o Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família (PAIF), de modo a  promover o atendimento das famílias dos usuários 
destes serviços, garantindo a matricialidade sociofamiliar da política de assistência social. 

Em virtude de todo exposto acima, temos por iniciativa 
encaminhar a presente proposta, solicitando autorização desta Câmara de Vereadores para 
contratar em de forma emergencial e temporária, profissionais para atenderem ao programa 
que é de extrema importância. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei do qual 
aguardamos a emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
Ex.mo Senhor 
Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


