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Mensagem nº 115 

Senhor Presidente: 

Encaminhamos os seguintes Projetos de Lei: 

- “Institui o Projeto Futuro Mais Feliz e dá outras providências.” ; 

- “Autoriza o Poder Executivo a contratar um Educador Social em razão do Projeto 

Futuro Mais Feliz, e dá outras providências.”; e 

- “Autoriza a inclusão de programa no PPA 2018/2021, no Anexo de Metas Prioritárias 

da LDO e LOA de 2019, e autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

9.800,00 (nove mil e oitocentos reais)”. 

Os presentes projetos de lei visam instituir o programa social intitulado “Projeto Futuro Mais 

Feliz”, autorizar a contratação de pessoal para o desenvolvimento das atividades e, ainda, incluir 

programa nas leis orçamentárias com abertura de crédito especial.  

A implantação do Projeto Futuro Mais Feliz no município visa ao atendimento de duas 

demandas. A primeira é oferecer capacitação para jovens de 16 a 19 anos, em situação de 

vulnerabilidade social, com aulas no contra-turno da escola, objetivando seu crescimento pessoal e 

profissional, a fim de proporcionar uma melhor condição de vida, bem como facilitar o seu ingresso 

no mercado de trabalho. As vagas para jovens em situação de vulnerabilidade social, visam 

priorizar os segmentos mais vulneráveis da população, objetivando o fortalecimento de vínculos 

sociais com a família, a escola, o trabalho. A situação de vulnerabilidade social se traduz em 

desvantagem social para os jovens e suas famílias no acesso às oportunidades sociais, 

econômicas, culturais e, por isso, estes precisam de maior apoio por parte do poder público para 

superarem a situação que vivenciam. Conforme informações do Departamento de Assistência 

Social, com base no mês de junho de 2019, o município de Feliz possui no Cadastro Único Para 

Programas Sociais do Governo Federal mais de 250 famílias com renda per capita mensal de até 

1/2 salário-mínimo. 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Luiz Egon Kremer 
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz 
NESTA 
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A segunda demanda a ser atendida é a das empresas, que precisam preencher cotas de 

jovens aprendizes, de acordo com seu porte. Muitas vezes, elas têm dificuldade de preencher essas 

vagas pois para o jovem ser considerado aprendiz ele precisa, além de ser contratado pela 

empresa, estar matriculado em entidade voltada para formação técnico profissional, combinando 

formação teórica e prática, sendo capacitado na instituição formadora e na empresa. Até o 

momento as empresas do município não dispõem de locais próximos para encaminhar os jovens 

para capacitação, gerando alto custo de transporte e dificultando a inclusão dos jovens munícipes. 

Inclusive, existem relatos de empresas que custeiam jovens de outros municípios para atender as 

cotas. 

O objetivo é que ao final de cada turma, com duração de um ano, tanto os jovens quanto as 

empresas possam ser beneficiados com as atividades desenvolvidas. A qualificação dos alunos, 

profissionalmente e pessoalmente, facilitará a integração dos mesmos quando da sua entrada no 

mercado de trabalho, especialmente através de parcerias com as empresas apoiadoras do Projeto.  

Sendo assim, caberá ao Município as despesas com aluguel de imóvel para 

desenvolvimento do projeto, transporte dos alunos e a contratação temporária de um Educador 

Social. A inciativa privada custeará outras despesas, como água, energia elétrica, uniformes, 

material didático e lanches para os alunos. O objetivo final do projeto é que, no longo prazo, ele seja 

custeado e administrado pelas empresas parceiras, cabendo ao Poder Público apenas dar os 

passos iniciais para a implantação do mesmo. 

Ademais, a contratação temporária para a função de Educador Social para atuar no Projeto 

Futuro Mais Feliz se dará por um período de 12 meses, podendo ser renovada por igual período, 

uma única vez.  

Salientamos que o profissional a ser contratado será selecionado através de Processo 

Seletivo Simplificado, ao qual será dada a devida publicidade. 

Vale mencionar que as funções sem cargo ou autônomas, como é o caso, são provisórias, 

e, por essa razão, devem ser de responsabilidade dos agentes temporários, que encontram 

previsão constitucional no art. 37, IX, da Constituição Federal. 

Acerca da função pública, a melhor doutrina de direito administrativo, leciona: 

O cargo não se confunde com a função, embora toda cargo tenha função. Está é, 

apenas, a atribuição ou rol de atribuições cometido a determinado agente público, para 

execução de serviços eventuais ou transitórios, sobre o regime celetista, tais como os 

que justificam a contratação dos agentes temporários (art. 37, IX,  da CF). Isto nos leva 

a dizer que pode existir função sem cargo. As funções do cargo são permanentes, 

devendo, por isso, ser desempenhadas por servidores públicos estatutários. As funções 

sem cargo, ou autônomas, como querem alguns, são provisórias, e, por essa razão, 

devem ser da responsabilidade de agentes temporários.2 

 

 
2 GASPERINI, Diogenes. Direito Administrativo. 10ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2005. Pág. 253. 
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Por fim, cabe mencionar que, há vários meses, a Administração Municipal vem buscando 

informações acerca de projetos semelhantes, tanto que foram realizadas reuniões na Associação 

dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região - AMATRA IV, a partir do convite da 

Coordenadora do Programa Trabalho, Justiça e Cidadania, a Juíza do Trabalho Sra. Aline 

Fagundes. Realizaram-se também reuniões envolvendo as Secretarias Municipais de Educação, 

Desenvolvimento Econômico e Assistência Social, além de encontros com os empresários locais 

para levantamento das reais necessidades das empresas do nosso Município. Após estes 

encontros e estudos, surgiu o Projeto Futuro Mais Feliz, objeto das propostas ora apresentadas.  

Na expectativa de contar com a compreensão e o apoio dos membros desse Legislativo 

Municipal, subscrevemo-nos, atenciosamente. 

Feliz, 06 de setembro de 2019.  

 

 Albano José Kunrath 
 Prefeito Municipal de Feliz 
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PROJETO DE LEI Nº 106/2019. 

 

Institui o Projeto Futuro Mais Feliz e 
dá outras providências. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona 
a seguinte Lei: 

 Art. 1º Fica instituído o programa social intitulado de “Projeto Futuro Mais Feliz”, com o 
objetivo de incentivar a formação de jovens em situação de vulnerabilidade social para tornarem-se 
aptos a ingressar no mercado de trabalho, atendendo também à demanda das empresas através de 
parcerias entre os setores público e privado. 

Art. 2º O Projeto Futuro Mais Feliz é uma ação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico. 

Art. 3º O Projeto Futuro Mais Feliz terá início na data de promulgação desta lei, com 
vigência de até 12 (doze) meses, podendo ser renovado por igual período, se houver interesse do 
município. 

Art. 4º O Projeto Futuro Mais Feliz tem como meta priorizar o atendimento de jovens em 
situação de vulnerabilidade social do Município de Feliz, através da disponibilização de cursos 
profissionalizantes, vivência empresarial e posterior colocação no mercado de trabalho. 

Art. 5º As atividades desenvolvidas no Projeto serão voltadas à formação profissional de 
jovens, de 16 a 19 anos de idade, com o intuito de garantir seu desenvolvimento integral como 
pessoa e cidadão, priorizando pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

Art. 6º As atividades desenvolvidas no Projeto serão coordenadas e organizadas por um 
Educador Social, podendo ser firmadas parcerias com entidades públicas ou privadas.  

Parágrafo único. O profissional de que trata o caput será contratado temporariamente, 
selecionado através de Processo Seletivo Simplificado, nos termos da Lei Municipal nº 2.459, de 
13.10.2010, ao qual será dado a devida publicidade. 

Art. 7º Os alunos receberão lanche e almoço diariamente, que serão subsidiados pela 
iniciativa privada. 

Art. 8º O transporte dos alunos, de ida e volta, para o local das atividades, será 
disponibilizado pelo Município.  

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a locar imóvel para desenvolvimento das 
atividades do Projeto Futuro Mais Feliz, observado o disposto na Lei Federal nº 8.666/93.  

Art. 10 As inscrições e a seleção dos participantes para o Projeto Futuro Mais Feliz serão 
regulamentadas por Decreto do Poder Executivo. 

 §1º Para a inscrição, é obrigatória a matrícula do interessado em escolas da rede pública 
ou privada, e comprovação de residência no Município de Feliz. 

§2º O interessado matriculado em escola privada só poderá participar do Projeto mediante 
comprovação do benefício de bolsa integral de estudos. 

Art. 11 As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias específicas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, bem como 
através de recursos advindos de empresas privadas que firmem parcerias com o Projeto. 

Art. 12 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

  
 Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em __ de _______ de 2019.  
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 Albano José Kunrath. 
 
 
 Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 
Município. 
 Feliz, 06.09.2019 
 
 _________________________  
 Adalberto Bairros Kruel, 
 Procurador. 
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 PROJETO DE LEI Nº 107/2019. 

 
Autoriza o Poder Executivo a contratar um 
Educador Social em razão do Projeto 
Futuro Mais Feliz, e dá outras 
providências. 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona 
a seguinte Lei:  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em razão de excepcional interesse 
público, na forma prevista no inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal, um Educador Social, 
com jornada de trabalho de 40h semanais. 

§1º O vencimento mensal será de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), 
proporcionalmente ao número de horas trabalhadas, sendo reajustado anualmente de acordo com o 
art. 10 da Lei Municipal nº 1.935, de 01.08.2006. 

§2º As atribuições, os requisitos e a forma de provimento para função encontram-se no 
Anexo I, parte integrante da presente Lei. 

Art. 2º A vigência do contrato a que se refere o artigo 1º será pelo período de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez. 

Art. 3º O servidor a ser contratado atuará junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, no programa social intitulado “Projeto Futuro Mais Feliz”. 

Art. 4º A contratação de que trata o artigo 1º deverá ser precedida de Processo Seletivo 
Simplificado, nos termos da Lei Municipal nº 2.459, de 13.10.2010, ao qual será dada a devida 
publicidade. 

Art. 5º Deverá ser firmado contrato de natureza administrativa com o profissional 
abrangido por esta Lei, com base no artigo 198, da Lei Municipal nº 3.264, de 24.05.2017 – Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Feliz, podendo, no interesse da Administração, ser 
rescindido por qualquer das partes com aviso prévio de 10 (dez) dias. 

Art. 6º Ficam assegurados ao contratado os direitos previstos no art. 201 da Lei Municipal 
nº 3.264, de 24.05.2017 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Feliz, e vale-
alimentação, nos termos da Lei Municipal que trata da matéria.  

 Parágrafo único. Ao contratado por tempo determinado, aplicam-se, no que couber, as 
disposições referentes ao regime disciplinar constante na Lei Municipal nº 3.264, de 24.05.2017 – 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Feliz. 

Art. 7º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
específicas. 

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
   Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, __ de _________ de 2019. 
 
 
 Albano José Kunrath. 
 
 Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 
Município. 
 Feliz, 05.09.2019 
 _________________________  
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 Adalberto Bairros Kruel, 
 Procurador do Município de Feliz. 
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ANEXO I 

FUNÇÃO: EDUCADOR SOCIAL 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO:  Atuar na constituição de turmas, execução das aulas, 
relacionamento com os responsáveis, gestão dos voluntários, relacionamento com a rede de 
atendimento, relacionamento com os Conselhos Municipais, finalização das turmas, certificação dos 
jovens, relacionamento com egressos, cadastramento e avaliação dos jovens no decorrer das 
atividades; atuar no planejamento pedagógico, administrativo e financeiro do Projeto Futuro Mais 
Feliz.  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO: Elaborar planejamento de atividades anuais do Projeto; 
confirmar a existência da próxima turma; estruturar o orçamento; operacionalizar a proposta de 
currículo; solicitar a aprovação do orçamento pelos apoiadores do Projeto; confirmar apoiadores 
para os próximos anos; fazer levantamento sobre possíveis novos apoiadores; contatar possíveis 
novos apoiadores; organizar e confirmar com articulador, dirigente, apoiadores, empresas 
cotizadoras as datas de início e fim das atividades, apresentação de turma e certificação; elaborar 
cronograma de atividades do curso; organizar e distribuir os temas conforme guia e grades do curso 
e validar com 30 dias de antecedência com a equipe pedagógica; fazer o plano de atividades do dia 
a dia e acompanhar o planejamento do voluntário; efetuar levantamento das necessidades de 
transporte conforme as localidades; efetuar e providenciar levantamento de lanches; efetuar 
levantamento de uniformes, material individual e materiais coletivos; abrir chamado para processo 
de seleção; divulgar as inscrições; participar da seleção dos jovens; agendar e aplicar as entrevistas 
e visitas individuais; fornecer feedback para os selecionados e os não selecionados; receber e 
organizar a documentação dos selecionados; ministrar/facilitar o conteúdo ou acompanhar as aulas 
ministradas pelos voluntários; manter registro do plano de atividades, frequência, aproveitamento e 
ocorrências; realizar atendimento individual para atender demandas identificadas; avaliar o 
processo de vivência nos setores da organização; fazer orientações; visitar aos locais de vivência; 
avaliar com o responsável pelo setor o processo de vivência; realizar tratamento de demandas junto 
aos responsáveis; agendar e realizar reuniões de responsáveis com os interessados; prospectar 
voluntários; revisar o plano de atividades; aplicar a autoavaliação dos jovens; apresentar os 
resultados aos jovens, responsáveis e apoiadores; buscar envolvimento com as famílias dos jovens 
e com suas escolas regulares; arquivar os documentos pertinentes ao Projeto; contatar locais 
externos de divulgação para agendamento de visita; contatar a escola quando houver necessidade; 
participar e se relacionar com os Conselhos Municipais; planejar e executar a cerimônia de 
certificação;  contatar egressos para atualização dos contatos e agendamento de reunião; planejar 
e executar reunião de egressos, contatar egressos não presentes na reunião; agendar e efetuar 
acompanhamento e orientação individual; divulgar oportunidades de emprego; acompanhar o 
egresso contratado pela empresa parceira; realizar outras atividades afins. 

 

REQUISITOS PARA A FUNÇÃO: 

Escolaridade: Ensino Superior em Pedagogia, Psicologia, Recursos Humanos ou Serviço Social. 

Outros: Regularidade junto ao respectivo Conselho Profissional, se obrigatório. 

 

FORMA DE PROVIMENTO: 

Processo Seletivo Simplificado. 
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PROJETO DE LEI Nº 108/2019. 

 

Autoriza a inclusão de programa no PPA 
2018/2021, no Anexo de Metas Prioritárias da 
LDO e LOA de 2019, e autoriza a abertura de 
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 
9.800,00 (nove mil e oitocentos reais). 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona 
e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica autorizada a inclusão do programa "Futuro Mais Feliz" na Lei nº 3.293/2017 do 
Plano Plurianual - PPA de 2018/2021 e no Anexo de Metas Prioritárias da Lei nº 3.471/2018 de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2019 e na Lei Orçamentária Anual nº 3.485/2018 – LOA de 
2019, conforme Anexo I.   

Art. 2º Fica autorizada a abertura de Crédito Adicional Especial na Lei Orçamentária Anual – 
LOA de 2019, no valor R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), com a seguinte classificação 
orçamentária: 

03 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
03.01 – SMDE e Órgãos Auxiliares 
03.01.11 – Trabalho 
03.01.11.333 – Empregabilidade 
03.01.11.333.0055 – FUTURO MAIS FELIZ 
03.01.11.333.0055.1047 – Implantação e manutenção do Projeto Futuro Mais Feliz 
3.1.90.04 – Contratação por tempo determinado     R$ 5.700,00 
3.1.90.08 – Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar  R$ 100,00 
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil    R$ 100,00 
3.1.90.13 – Obrigações Patronais       R$ 590,00 
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil    R$ 100,00 
3.1.90.94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas    R$ 100,00 
3.1.91.13 – Obrigações Patronais       R$ 100,00 
3.3.50.41 – Contribuições         R$ 100,00 
3.3.90.14 – Diárias – Civil        R$ 1.360,00 
3.3.90.30 – Material de Consumo       R$ 100,00 
3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras R$ 100,00 
3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita   R$ 100,00 
3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção     R$ 200,00 
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física    R$ 100,00 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ     R$ 100,00 
3.3.90.46 – Auxílio-Alimentação       R$ 650,00 
3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas     R$ 100,00 
3.3.90.93 – Indenizações e Restituições       R$ 100,00 
Fonte de Recurso:  001 - Livre 
 

    Art. 3º Servirá de recurso para cobertura dos créditos adicionais especiais abertos pelo 
artigo anterior, a redução da seguinte dotação orçamentária: 

03 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
03.01 – SMDE e Órgãos Auxiliares 
03.01.23 – Comércio e Serviços 
03.01.23.695 – Turismo 
03.01.23.695.0008 – DESENVOLVENDO FELIZ ATRAVÉS DO TURISMO 
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03.01.23.695.0008.2129 – Incentivo ao Desenvolvimento Turístico  
3.3.90.39 (3601) – Outros Serviços de Terceiros – PJ    R$ 9.800,00                              
Fonte de Recurso: 001 - Livre 

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em ___ de _____ de 2019.  

 

Albano José Kunrath 
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05. Código: 55

Unidade 

Responsável

Tipo de 

Ação

Código 

Ação
Produto

Unidade 

Medida
Ano Meta Física

Valores 

Financeiros

2018 - -

2019 1 9.800,00R$        

2020 1 144.000,00R$   

2021 1 120.000,00R$   

273.800,00R$   

Jovens atendidos / ano 0 20

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES DO PROGRAMA

ÍNDICES

Descrição Mais recente Desejado Final do PPA

Quantidade de turmas realizadas / ano 0 1

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01. Denominação: FUTURO MAIS FELIZ

02. Objetivo: Implementar programa de apoio a jovens, prioritariamente em situação de vulnerabilidade social, promovendo aulas e cursos profissionalizantes, com o intuito de

inserção dos mesmo no mercado de trabalho, atendendo também às demandas das empresas da região.  

03. Público-alvo: Jovens do município, prioritariamente em situação de vulnerabilidade social.

04. Justificativa: Necessidade de promover ações de apoio ao público jovem, a fim de ocupá-los com atividades sadias, mantendo-os longe da drogadição e criminalidade, além de

promover o seu crescimento como cidadão e profissional.

un 

Descrição da Ação

SMDE P 1047 Implantação e manutenção do projeto Futuro Mais Feliz

Projeto 

implantado e 

mantido

 

 

 


