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PROJETO DE LEI Nº 073-03/2015 
  

Autoriza a contratação emergencial e 
temporária, na forma do art. 37, IX, da 
Constituição Federal/88 de profissional para 
atuar no Projeto Vida Saudável. 

 

 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, profissional para atuação no Projeto Vida Saudável, conforme 
quadro a seguir: 
 

FUNÇÃO FORMAÇÃO QUANT. 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VALOR 
MENSAL  

Coordenador 
de Núcleo 

Nível superior da área de 
Educação Física ou esporte 

01 20 horas R$ 1.200,00 

  

Parágrafo único. A contratação descrita no art. 1º será efetivada através de 
Contrato Administrativo, pelo período de 06 (seis) meses, a contar de 03 de junho de 
2015, podendo ser prorrogado por igual período. 

 

Art. 2º O contrato firmado entre as partes poderá ser rescindido antes do término 
previsto no caso da extinção dos motivos que geraram a contratação emergencial 
autorizada pela presente Lei. 

 

Art. 3º A remuneração a ser paga ao contratado 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 será calculada proporcionalmente à carga horária 
efetivamente realizada. 

 

§ 2º Além do valor mensal estipulado no art. 1º, o contratado terá direito ao vale-
alimentação, nos termos da Lei Municipal nº 4.034, de 15 de julho de 2005, e alterações 
posteriores. 

 

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 
27.813.1016.2065      MANUTENÇÃO DOS PROJETOS ESPORTIVOS/LAZER 
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                             6051 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO, em 14 de maio de 2015. 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_______________________ 
 
Data:  _____/_____/20_____ 

 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 
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Estrela, 14 de maio de 2015. 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 073-03/2015 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 

Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 
073-03/2015, que autoriza a contratação emergencial e temporária, na forma do art. 
37, IX, da Constituição Federal/88, profissional para atuar no Projeto Vida Saudável. 

O presente Projeto de Lei visa autorizar a contratação 
emergencial e temporária, de profissional, com nível superior na área de Educação 
Física ou esporte, para atuar como Coordenador de Núcleo no Projeto Vida Saudável, 
que atualmente é realizado numa parceria entre Município de Estrela e Governo 
Federal/Ministério dos Esportes. 

A Lei Municipal nº 6.321, de 29 de abril de 2014 autorizou 
a contratação de Coordenador de Núcleo para atuar no Projeto Vida Saudável, 
contrato que vence no dia 02 de junho de 2015. 

Em virtude do ótimo resultado do Projeto Vida Saudável 
pretendemos dar prosseguimento ao mesmo e para tanto se faz necessária a 
contratação de profissional, para atuar nos locais onde o Programa está sendo 
expandido. 

O Projeto Vida Saudável, na sua essência, visa 
oportunizar a prática de exercícios físicos, atividades culturais e de lazer para o 
cidadão, estimulando a convivência social, a formação de gestores e lideranças 
comunitárias, a pesquisa e a socialização do conhecimento, contribuindo para que o 
esporte e o lazer sejam tratados como políticas públicas e direitos de todos. 

O Projeto tem como público-alvo prioritariamente pessoas 
a partir de 45 anos, incluindo pessoas com deficiências em núcleos com atividades de 
lazer e esporte.  

A contratação deste profissional irá proporcionar um 
acompanhamento capacitado de extrema importância para as pessoas que 
participarem do Projeto Vida Saudável. 

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

 

Atenciosamente, 
 
 

 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

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


