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PROJETO DE LEI Nº 101-04/2016 
  
 

Autoriza o Poder Executivo a contratar, em 
caráter temporário e de excepcional 
interesse público, na forma do Art. 37, inc. 
IX, da Constituição Federal, os profissionais 
que menciona. 

 
 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 conforme quadro a seguir: 
 

FUNÇÃO FORMAÇÃO QUANT. 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VALOR 
MENSAL  

Mãe Social 
Nível fundamental 

incompleto e idade mínima 
de 25 anos 

05 

24 horas 
diárias por 7 

dias 
corridos, 

com 
revezamento 

de 7 em 7 
dias 

Corresponde
nte ao 

padrão 6 do 
Quadro de 
Cargos de 
Provimento 

Efetivo 

  
Parágrafo único. A contratação descrita no art. 1º será efetivada através de 

Contrato Administrativo, pelo período de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do 
contrato, 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 .......: 13  SEC MUN DESENV SOC TRABALHO E HABITAÇÃO 
Unidade .....:  02  CONVÊNIOS ASSIST. SOCIAL 
08.244.1042.2136      PROGRAMA PSE ALTA COMPLEXIDADE I 
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 29 de novembro de 2016. 
 
 
 
 

 Carlos Rafael Mallmann 
  Prefeito de Estrela 

 
 
 Henrique Azambuja Lagemann 
Secretário da Administração e Rec. Humanos 

 
 
 
 
 
 
Visto da Assessoria Jurídica 
_______________________ 
 
Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 29 de novembro de 2016. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 101-04/2016 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 

Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 
101-04/2016, que autoriza a contratação emergencial e temporária, na forma do art. 
37, IX, da Constituição Federal/88, profissionais para atuar na Instituição de 
Acolhimento Pousada da Criança. 

O presente Projeto de Lei visa autorizar a contratação 
emergencial e temporária, de profissional, com nível fundamental incompleto e idade 
mínima de 25 anos para atuar como Mãe Social, com carga horária semanal de 24 
horas diárias por 7 dias corridos, com revezamento de 7 em 7 dias, para atuar no 
atendimento de serviços da Instituição de Acolhimento Pousada da Criança, que 
possibilite constância e estabilidade na prestação dos cuidados diários. Portanto, A 
contratação deste profissional servirá para desenvolver atividades para zelar pelos 
cuidados básicos e diários com alimentação, higiene e proteção dos acolhidos, 
organização do ambiente físico, acompanhamento nos serviços de saúde, educação e 
outros serviços requeridos no cotidiano. 

As referidas contratações se fazem necessárias devido a 
continuidade do Serviço de Acolhimento provisório e excepcional para crianças e 
adolescentes de ambos os sexos  – Alta Complexidade – Instituição de Acolhimento- 
Pousada da Criança. 

O Serviço acolhe no abrigo crianças e adolescentes 
encaminhadas através do Poder Judiciário sob  medidas de proteção e em situação de 
risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente 
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, durante período que é  
realizado um estudo diagnóstico detalhado de cada situação para os 
encaminhamentos necessários.  

Existe previsão na conta do orçamento de 2017, e por se 
tratar de contratação emergencial não segue impacto orçamentário, pois não 
ultrapassará o exercício conforme previsto no Art. 16 da Lei 101, LRF. 

No decorrer do exercício de 2017 o Executivo buscará 
parceria, mediante convênio com entidade particular, para suprir necessidade de 
pessoal especializado, conforme acontecia anteriormente, para dar continuidade nas 
atividades do Abrigo Pousada da Criança. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei e 
aguardamos a emissão de parecer por parte desta Câmara de Vereadores. 

Atenciosamente, 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Ex.mo Senhor 
Adriano Scheeren 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


