
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127
Email: secretaria@pmseberi.com.br
Site: www.pmseberi.com.br
CNPJ 87.613.196/0001-78

LEI Nº 4.234/2017

DEFINE  E  CARACTERIZA  SITUAÇÃO  DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, AUTORIZA A
CONTRATAÇÃO  DE  PESSOAL  POR  TEMPO
DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE
TEMPORÁRIA,  ABRE  CRÉDITO  ADICIONAL
ESPECIAL  NO  ORÇAMENTO  VIGENTE,  E  DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e
demais legislação em vigor;

 
FAÇO  saber  que  a  Câmara  de  Vereadores  aprovou  e  eu  sanciono  e

promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica pela presente caracterizado e definido como excepcional
interesse público a necessidade de contratação temporária de pessoal para suprir
necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público,  para  a  finalidade
específica  de  implantação  no  município  de  Seberi,  do  Projeto  Brincando  com
Esporte,  por  meio do Convênio  nº  838350/2016 celebrado entre a União,  por
Intermédio do Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal de Seberi.

Art. 2º -  Fica o Poder Executivo Municipal  autorizado a contratar por
tempo  determinado  para  atender  a  necessidade  temporária  de  excepcional
interesse  público,  com base  no  inciso  IX  do  art.  37  da  Constituição  Federal,
pessoal  para o  cargo/função,  na quantidade e carga  horária  conforme abaixo
especificado:

Cargos/função Número de
Pessoas

Valor por hora
trabalhada

Coordenador do Polo 02 R$ 12,00
Agente Recreativo de Núcleo 16 R$ 8,80
Auxiliar  de  Apoio  Administrativo  de
Núcleo

04 R$ 4,40

Parágrafo  único  -  Os  requisitos  exigidos  para  a  contratação  e  as
atribuições das pessoas contratadas para os cargos/funções de que trata este
artigo, são as constantes no Anexo I que é parte integrante desta Lei.
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 Art. 3º - A contratação de que trata esta Lei, serão pelo prazo de 05
(cinco) meses, contados a contar da data da contratação.  

Art.  4º - A  contratação será pelo Regime Jurídico  Administrativo  em
caráter  excepcional,  ficando  assegurados  à  pessoa  contratada  os  seguintes
direitos:

I - remuneração por hora trabalhada conforme estabelecido nesta lei; 
II  -  inscrição no Regime Geral  de Previdência Social  -  INSS, conforme

Emenda Constitucional nº 20/98, de 15 de dezembro de 1998.

Art.  5º  -  Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  abrir  no
Orçamento  Vigente,  Crédito  Adicional  Especial,  sob  a  seguinte  caracterização
orçamentária:
05.03.27.813.140 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.
2.078  PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE
Elemento – 3190.04.00.00.00.00 – Contratação Por Tempo Determinado 
R$ 22.400,00

       Art. 6º - Para a cobertura do crédito adicional especial de que trata o
artigo  anterior,  servirão  de  recursos  em  igual  valor,  a  redução  da  seguinte
dotação orçamentária:
05.03.27.813.140 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.
2.078  PROJETO BRINCANDO COM ESPORTE
Elemento – 3390.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

R$ 22.400,00

Art.  7º  - As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  serão
atendidas  por  dotações  orçamentárias  próprias  previstas  no  orçamento
municipal,  tendo como Fonte de Recursos  o Convênio 838350/2016 celebrado
com a União Federal por intermédio do Ministério do Esporte e o Município de
Seberi.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei
Municipal nº 4.210/217, de 04 de janeiro de 2017.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

SEBERI - RS, 08 DE FEVEREIRO DE 2017

               CLEITON BONADIMAN      

                 PREFEITO MUNICIPAL
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REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRET. MUN. ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I

CARGO/FUNÇÃO: Coordenador de Polo
ATRIBUIÇÕES:
-Planejar e criar atividades de acordo com as características do público alvo; 
-Acompanhar e coordenar o Evento; 
-Orientar e interagir  com os participantes do Evento,  desde a recepção até o
encerramento diário das atividades; 
-Organizar as inscrições; 
-Coordenar a distribuição dos materiais aos núcleos; 
-Organizar a divulgação; 
-Manter o coordenador-geral informado da execução das atividades; 
-Elaborar  os  relatórios,  registros  fotográficos  e  relatório  do  cumprimento  do
objeto na prestação de contas.

Condições de Trabalho: Sujeitar-se a trabalhos aos sábados.
Requisitos para Ingresso:
a) Idade mínima: de 18 anos de idade.
b) Instrução: Formação em Curso Superior em Educação Física
c) Local de Lotação: Secretaria Municipal de Educação
d) Recrutamento: Processo Seletivo Simplificado.
e) Outros: Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, por
ocasião da contratação.
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ANEXO I

CARGO/FUNÇÃO: Agente Recreativo de Núcleo
ATRIBUIÇÕES:
-  Planejar  e  criar  atividades de acordo com as características  do público-alvo
juntamente com o coordenador;
- Orientar e interagir com os participantes do Evento, desde a recepção até o
encerramento diário das atividades;
- Controlar a frequência dos participantes; e
-Assegurar a execução do planejamento das atividades.

Condições de Trabalho: Sujeitar-se a trabalhos aos sábados.
Requisitos para Ingresso:
a) Idade mínima: de 18 anos de idade.
b) Instrução: Ensino Médio Completo.
c) Local de Lotação: Secretaria Municipal de Educação
d) Recrutamento: Processo Seletivo Simplificado.
e) Outros: Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, por
ocasião da contratação.
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ANEXO I

CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Apoio Administrativo de Núcleo
ATRIBUIÇÕES:
- Receber e conferir os materiais;
- Apoiar o coordenador durante as inscrições no evento;
- Organizar as inscrições e relatórios; e
- Auxiliar o agente recreativo durante na distribuição dos lanches.

Condições de Trabalho: Sujeitar-se a trabalhos aos sábados.
Requisitos para Ingresso:
a) Idade mínima: de 18 anos de idade.
b) Instrução: Ensino Médio Completo.
c) Local de Lotação: Secretaria Municipal de Educação
d) Recrutamento: Processo Seletivo Simplificado.
e) Outros: Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, por
ocasião da contratação.
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 27/2017
 

Senhor Presidente e Senhores Vereadores:
 Apraz-nos  cumprimentá-lo  prazerosamente,  bem como aos  demais
Vereadores dessa Casa Legislativa, oportunidade em que estamos encaminhando
o  Projeto  de  Lei  em  epígrafe  que  “Autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  a
contratação  de  pessoal  por  tempo  determinado  para  atender  a  necessidade
temporária de excepcional interesse público.”

 Em  primeiro  lugar,  cabe  esclarecer  a  esta  Colenda  Câmara  de
Vereadores, que o encaminhamento de novo projeto de lei tratando do Projeto
Brincando com Esporte, por meio do Convênio nº 838350/2016, celebrado entre a
União, por Intermédio do Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal de Seberi,
visa adequar a jornada de trabalho das pessoas contratadas, haja vista que o
programa será desenvolvido aos sábados e no período de férias escolares no
decorrer  dos  meses  de  março  a  julho  de  2017.  Logo,  como somente  haverá
atividades durante um dia por semana, a remuneração das pessoas contratadas
deverá ser por hora trabalhada e não por valor fixo mensal.

 Desta  forma  estamos  adequando  esta  situação  e  trazendo toda  a
matéria tratada na Lei Municipal nº 4.210/217, de 04 de janeiro de 2017, que está
sendo revogada por constar todo o tema neste projeto de lei.

 Em segundo lugar salientar novamente que de que a contratação em
comento tem a finalidade de desenvolver atividades esportivas para a finalidade
específica  de  implantação  no  município  de  Seberi,  do  Projeto  Brincando  com
Esporte,  por meio do Convênio nº 838350/2016, celebrado entre a União,  por
Intermédio do Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal de Seberi. Logo, os
recursos  para  o  custeio  da  contratação  de que trata  este  projeto  de  Lei  são
oriundos dos Governos Federal, por intermédio do Ministério do Esporte.
 Nesse  sentido,  opta-se  pela  contratação  em  regime  de  Processo
Seletivo Simplificado já que se trata de programa temporário com previsão de
duração de cinco meses.

Desta forma, para este caso específico que se apresenta não há como
concursar servidores para estas funções, haja vista que se trata de um programa
temporário.

 Posto isso, esta situação vem de encontro ao disposto no artigo 37,
IX,  da  Constituição  Federal,  devido  à  transitoriedade  e  precariedade  das
contratações, decorrente da necessidade temporária para um período especifico,
que é realizado em parceria com o Governos Federal.

  Desta forma, e considerando a temporariedade e a precariedade das
contratações, o procedimento está em conformidade com o que dispõe o inciso IX
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do artigo 37 da Constituição Federal, merecendo, portanto, aprovação desta Casa
Legislativa. 

 Pelo  exposto,  pedimos aos Senhores  Vereadores  a aprovação
unânime deste projeto de Lei.

Seberi - RS – RS, 03 de fevereiro de 2017.

 Atenciosamente

     CLEITON BONADIMAN
      PREFEITO MUNICIPAL
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