
LEI MUNICIPAL N° 227.01, DE  11 DE MARÇO DE 2004. 

   

“Autoriza o Poder Executivo contratar emergencialmente, 

mediante contrato temporário, um profissional habilitado 

para atender necessidades na área da saúde e assistência 

social e dá outras providências.” 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE, Estado 

do Rio Grande do Sul, 

   FAÇO  SABER,  que  a  Câmara   Municipal aprovou e eu sanciono 

e promulgo a seguinte 

 

L  E  I 

 

  Art.  1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar 

emergencialmente, mediante contrato de natureza temporária, um profissional habilitado 

em educação física, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atender 

necessidades da área de saúde e assistência social, especialmente na execução de 

programas voltados ao idoso, no que respeita a saúde física, mental, a recreação e ao laser. 

 

  Art.  2° - O contrato não poderá ultrapassar o limite máximo de 01 (um) 

ano. 

 

  Art.   3° -  O   contrato, de   natureza administrativa, assegurará ao 

 contratado  os  seguintes direitos: 

  I - Remuneração mensal equivalente a Referencia Salarial “3”, do Quadro 

do Magistério Público Municipal estabelecido pela Lei Municipal n° 026.01/2001; 

  II - Décimo Terceiro Salário proporcional ao período trabalhado, nos termos 

da Constituição Federal; 

  III - Férias proporcionais nos termos da Legislação; 

  IV  - Repouso semanal remunerado; 

  V   - Adicionais na forma da Legislação Federal; 

  VI  - Inscrição  no Regime Geral  de Previdência Social. 

 

  Art.   4°  -  As  despesas   resultantes   da contratação autorizada por esta 

Lei, correrão a conta  de dotações próprias da Secretaria Municipal da Saúde e Assistência 

Social, constantes no orçamento municipal vigente: 

 

  Art.  5° - A presente Lei entra em vigor  na data de sua publicação. 

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE 

 Em 11 de Março de 2004. 

 

    LUIZ ALBERTO REGINATTO 

    Prefeito Municipal 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

 

MARCIUS JOEL CORBELLINI 

Secretário da Administração 

e Planejamento 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA N° 223.01/2004 

Ao Projeto de Lei n° 221.01/2004. 

 

 

 

 

Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

   A autorização que buscamos, na forma deste Projeto de Lei visa 

disponibilizar temporariamente à Secretaria da Saúde e Assistência Social um profissional 

devidamente habilitado na área de Educação Física para promover um trabalho de 

envolvimento dos Idosos de nosso Município em ações e atividades de natureza física e 

mental, trabalhando também a motivação e auto-estima dessas pessoas. 

   O envolvimento e integração dos diferentes grupos já organizados, 

atualmente em número de cinco, e dois em estágio de formação, abrangem 

aproximadamente 400 idosos. Temos verificado pelo trabalho já realizado que muitas 

dessas pessoas precisam ser motivadas e incentivadas para participar das atividades 

realizadas nas comunidades e na sede municipal, de forma tal a que todos possam integrar-

se nessas ações. Para tanto, há necessidade de termos um profissional com habilitação e 

dedicação exclusiva ao atendimento da terceira idade no âmbito municipal, promovendo e 

realizando encontros nas comunidades, independentemente de haver ou não grupos já 

formados, oportunizando assim, o acesso de todos aos programas voltados ao idoso, que 

estão sendo implementados no âmbito municipal. 

   Sabemos todos quão importante é para a classe dos idosos mantê-los 

em constante atividade, nas diversas áreas que possam ajudá-los a melhorar suas condições 

físicas e de saúde mental, recuperando-os para atividades que fortaleçam suas condições 

humanas nesse estágio de vida, que normalmente lhe retiram forças e energias quando 

essas não são cuidadas e vinculadas a práticas motivadoras. 

   A municipalidade tem como obrigação prestar assistência aos idosos, 

o que é feito por meio da Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, e a 

contratação de um profissional especializado assegurará condições para a implantação de 

novas ações e atividades que tenham como meta fortalecer e revigorar as condições de vida 

de nossos idosos. Está plenamente evidenciado nesses últimos anos que a atenção que é 

dispensada a terceira idade, tem produzido resultados altamente positivos, dando-lhe uma 

nova visão de vida após o inicio das movimentações realizadas pelos municípios, inclusive 

diminuindo a incidência de casos de doenças comuns para essa idade. 

 

 

 

      Atenciosamente. 

 

 

 

     LUIZ ALBERTO REGINATTO 

     Prefeito Municipal 


