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PROJETO DE LEI Nº 097-03/2015 
  

Autoriza a prorrogar a contratação 
emergencial e temporária de estagiários e 
servidores para atuarem no Programa Vida 
Saudável - PELC, autorizadas pela Lei 
Municipal nº 6.170, de 29 de outubro de 
2013 e dá outras providências. 

 
 Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a prorrogar, pelo período de 12 (doze) 
meses, a contratação de estagiários e servidores, para atuação no Programa Vida 
Saudável - PELC, conforme autorização constante na Lei Municipal nº 6.170, de 29 de 
outubro de 2013. 
 

Art. 2º A contratação descrita no art. 1º seguirá o estabelecido na Lei Municipal 
nº 6.170, de 29 de outubro de 2013. 
 

Art. 3º A formação exigida para o cargo de Coordenador Administrativo passa a 
ser a seguinte: nível superior na área de Educação Física, Esporte, Saúde ou 
Administração. 

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 17 de junho de 2015. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_______________________ 
 
Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 17 de junho de 2015. 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 097-03/2015 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 

Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 
097-03/2015, que autoriza a prorrogar a contratação emergencial e temporária de 
estagiários e servidores para atuarem no Programa Vida Saudável - PELC, 
autorizadas pela Lei Municipal nº 6.170, de 29 de outubro de 2013 e dá outras 
providências. 

O presente Projeto de Lei visa autorizar a prorrogação da 
contratação de estagiários e servidores, pelo período de 12 (doze) meses, para 
atuarem no Programa Vida Saudável - PELC. 

O Programa 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 Brasil vem sofrendo com as inúmeras transformações e 
consequências de um país em desenvolvimento. Com a tecnologia e a modernidade, 
passou-se a viver mais, com o desafio de refletir e promover políticas públicas 
voltadas para qualidade de vida do cidadão ― incluindo aqueles com deficiência – a 
partir de 45 anos. 

O Programa 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 destes profissionais oportuniza um 
acompanhamento capacitado de extrema importância para as pessoas que participam 
do Programa Vida Saudável - PELC.  

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei e 
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 


