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PROJETO DE LEI Nº 008,  de 04 de  janeiro  de 2013. 
 

AUTORIZA O MUNICÍPIO A CONTRATAR 
TEMPORARIAMENTE 01 (UM) FACILITADOR DE 
OFICINAS DE MÚSICA, PARA ATUAR NO 
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 
INFANTIL (PETI). 

 
Art. 1.º - Fica o Executivo Municipal autorizado a  contratar temporariamente, sem concurso 
público, em  caráter  excepcional de interesse público, para atender situação de 
emergência,  art.37, IX, da CF, a contar da data de assinatura do contrato, por um período 
de 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado por um período de até 10 (dez) meses, 01 (um) 
FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais,  escolaridade equivalente ao nível médio, com reconhecida atuação na área de 
música, através de contrato administrativo por tempo determinado, para atuar no Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, da Secretaria de Assistência Social. 
 §1º  As atividades a serem desenvolvidas pelo servidor contratado serão de: executar aulas 
teóricas de vários  instrumentos musicais, bem como canto, junto às crianças e 
adolescentes da Jornada Ampliada do PETI com intuito de formar um  coral; estabelecer 
vínculos com os usuários atendidos pelo programa, de forma a instigar o seu 
autoconhecimento com o sujeito social, ales de estimular sua auto-estima, promovendo seu 
enriquecimento cultural e convívio em grupo, considerar o conhecimento que as crianças e 
adolescentes possuem advindo das mais variadas condições sociais e culturais de seu 
cotidiano. Promover juntos com os usuários atividades extras com o intuito de despertar o 
interesse da criança em atingir um nível superior de conhecimento. Contribuir com o 
desenvolvimento de todas as oficinas da instituição. 
§2º O servidor contratado deverá apresentar mensalmente os seguintes resultados: realizar 
com excelência as suas atividades, como prevê a função; plano de aula das atividades a 
serem realizadas no seu âmbito de atuação, bem como o Plano anual de atividades e os 
relatórios afins, que lhe forem solicitados; registrar a freqüência dos alunos para controle. 
Art. 2°- A remuneração bruta, mensal a ser paga ao servidor contratado será de R$723,24 
(setecentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos). 
Art. 3°- A seleção dos contratados, será realizada pela Secretaria de Assistência  Social  
através de Processo Seletivo e avaliação de currículo. 
Art. 4°. Servirão de recursos para cobertura das despesas descritas nesta Lei a seguinte 
dotação orçamentária 
07.00- Secretaria Municipal de Assistência Social 
07.01- Fundo Municipal de Assistência Social 
08.243.3026-2088- Erradicação do Trabalho Infantil-PETI -PVMC 
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
     

Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, aos 04 dias do 
mês de janeiro de 2013. 
 
    Jair Vicente Cremonese, 
    Prefeito Municipal, em exercício 
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Of. 017/13- SMA   Sobradinho, 04  de janeiro de 2013. 
 
 
 
 
Ilma. Sra.: 
Ver. Maxcemira De Pellegrin Trevisan 
Presidente, em exercício, da Câmara de Vereadores 
Sobradinho - RS. 
    
 
 
     Senhora Presidente: 
 
 
 
 

Encaminhamos o Projeto de Lei 008/13, que 
autoriza o município a contratar temporariamente 01 (um) Facilitador de Oficina de 
Música, para atuar no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) . 

Em anexo encaminhamos Ofício nº 04/2012 com 
justificativa da Secretaria Municipal de Assistência Social com maiores 
esclarecimentos, para a contratação. 

      
     Contando com a aprovação do presente projeto, 
agradecemos. 
  
      

Atenciosamente, 
 
 
 
     Jair Vicente Cremonese, 
     Prefeito Municipal, em exercício 
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