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PROJETO DE LEI nº 059,  EM 26 DE JUNHO DE 2017. 
 
 

Revoga a Lei Municipal nº 4.296, de 21.03.17 e autoriza o 
Executivo Municipal a contratar, em regime de 
emergência e sem concurso público, 01 (um) Facilitador 
de Oficina de Artes, para atuar junto às Oficinas 
Terapêuticas de Atenção Básica em Saúde, na 
Secretaria Municipal da Saúde. 

 
 
Art. 1° - Revogada a Lei Municipal nº 4.296, de 21.03.17 e autoriza o Executivo 
Municipal a contratar temporariamente, sem concurso público, em caráter excepcional 
de interesse público, art. 37, IX da CF, a contar da data de assinatura do contrato, por 
um período de 10 (dez) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogado por mais 10 (dez) meses, (01) um Facilitador de Oficina de Artes, através 
de contrato administrativo por tempo determinado para atender necessidade de 
excepcional interesse público para atuar para atuar junto às Oficinas Terapêuticas de 
Atenção Básica em Saúde, na Secretaria Municipal da Saúde. 
 
§ 1º - O Contratado deverá cumprir carga horária semanal de 20 (vinte) horas; 
 
§ 2º - A remuneração mensal a ser paga aos servidores contratados, será de 
R$.1.000,00 (um mil reais), devendo ser reajustado nos mesmos índices e datas em 
que forem reajustados os vencimentos dos demais servidores municipais). 
 
§ 3º - As atividades a serem desenvolvidas pelo servidor contratado serão de: 
- Planejar e desenvolver atividades artesanais, objetivando promover e qualificar o 
convívio social e a convivência comunitária; 
- Planejar o uso e prever as quantidades necessárias de materiais a serem usados na 
oficina; 
- Registrar e evoluir as atividades realizadas nos grupos (descrição das atividades 
com a metodologia usada, número de usuários que participaram e avaliação das 
atividades); 
- Registrar a frequência dos usuários nas atividades realizadas; 
- Organizar e cuidar dos materiais que ficarem sob sua responsabilidade; 
- Participar de atividades de planejamento, sistematização e avaliação do serviço, 
juntamente com a equipe de trabalho; 
- Participar de atividades de capacitação da equipe; 
- Participar e auxiliar na organização de eventos promovidos pela Secretaria; 
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- Acompanhar os grupos que estão sob sua responsabilidade em atividades externas 
(passeios, viagens, capacitações); 
- Outras atividades inerentes à função 
Art. 2º - A escolaridade exigida para o cargo será de Nível Médio. 
 Parágrafo Único: O candidato deverá ter: 
- Experiência em trabalhos manuais e de artesanato comprovada através de titulação; 
- Conhecimento da realidade do território; 
- Boa capacidade relacional e de comunicação; 
- Capacidade de trabalho em equipe; 
- Disponibilidade de tempo 
 
Art. 3º - A seleção do contrato será realizada pela Secretária Municipal da Saúde 
mediante processo seletivo de títulos. 
 
Art. 4º - Servirão de recursos para cobertura das despesas descritas nesta Lei a 
seguinte dotação orçamentária: 
08.00- Secretaria Municipal da Saúde 
002- Fundo Municipal de Saúde-ação: 2131- Atenção Básica em Saúde- funcional 
0010.0301.3104 – recurso vinculado 331900400000000- Vínculo 4011 
 
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, aos 26 de 
junho de 2017. 
 
 

Luiz Affonso Trevisan 
Prefeito Municipal  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Of.295/17- SMA   Sobradinho, 26 de junho  de 2017. 
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Ilma. Sra.: 
Ver. Maxcemira De Pellegrin Trevisan 
Presidente  da Câmara de Vereadores de 
Sobradinho - RS. 
 
     Senhora  Presidente: 
 
 

Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, 
encaminhamos o Projeto de Lei nº059, que revoga a Lei Municipal nº 4.296, de 
21.03.17 e autoriza o Executivo Municipal a contratar, em regime de emergência e 
sem concurso público, 01 (um) Facilitador de Oficina de Artes, para atuar junto às 
Oficinas Terapêuticas de Atenção Básica em Saúde, na Secretaria Municipal da 
Saúde    

Estamos solicitando esta revogação em razão de 
alteração no Programa a ser desenvolvido em relação ao vínculo de recursos que 
deverão ser utilizados do Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF   para  as 
Oficinas Terapêuticas de Atenção Básica em Saúde 

 Salientamos, também, que foram alteradas as 
exigências do nível de escolaridade, constante do Art.2º e também o parágrafo único 
do art.2º, em razão de que  foi realizado processo seletivo para a contratação e a 
única candidata com formação em nível superior, especializada em artes, já exerce 
atividades em outro município, ficando impedida de assumir a vaga. Outros 
profissionais,  com a escolaridade em nível médio e com cursos em artes, 
manifestaram interesse em concorrer, porém estavam impedidos em razão da 
exigência na formação. 

Ressaltamos que estas alterações foram 
realizadas após orientação da 8ª Coordenadoria de Saúde, a qual cabe a supervisão e 
fiscalização  dos trabalhos realizados pela Secretaria da Saúde do Município. 

Solicitamos a aprovação deste Projeto, em regime 
de urgência, pois a Secretaria Municipal da Saúde, necessita dar início ao Programa, 
e para a contratação ainda deverá ser realizado novo Processo Seletivo,  que 
demanda tempo.  

Contando com a aprovação do projeto, desde já 
agradecemos. 
 

Atenciosamente, 
 
     Luiz Affonso Trevisan, 
     Prefeito Municipal. 
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