
PROJETO DE LEI Nº 096/2019. 

 
Autoriza o Poder Executivo a contratar Instrutor 

de aluno Cívico-Militar para desempenhar 

funções no Programa “Escola Cívico-Militar” da 

Secretaria Municipal de Educação e Formação 

Profissional, em caráter temporário 

 

 
DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, apresenta à consideração de Vossa Excelência e do Colendo Plenário o seguinte: 

 

PROJETO DE LEI: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, pelo prazo de um ano, prorrogável por 

igual período, nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, para desempenhar 

funções de Instrutor de Aluno, na Secretaria Municipal de Educação e Formação Profissional, 

servidor(a)s em quantidades, cargos, carga horária e vencimentos mensais a seguir discriminados: 

 

Cargo Número  Formação Horas Salário 

Instrutor de    

Aluno Cívico 

Militar 

                                                                            10 
Militar da Reserva com Formação na 
área da Educação  

   25 R$ 2.500,00 

 

Art. 2º A contratação dos servidores na forma desta Lei, será de acordo com edital a ser 

publicado contendo os requisitos básicos e atividades funcionais a serem exercidas,  as atribuições 

serão de acordo com o anexo I, sendo que a seleção dos profissionais de que trata o art. 1º será 

realizada através de Processo de Seleção Pública Simplificada. 

 

Art. 3º Os contratos de que trata o presente diploma legal, serão da natureza administrativa, 

ficando assegurado aos contratados os direitos previstos na Lei Municipal nº 3.375/97 e suas 

alterações e na Lei Municipal nº 2.294/84 naquilo que couber. 

 

 

http://www.ceaam.net/lef/CF88.htm#a37IX
http://www.ceaam.net/bage/legislacao/leis/1997/L3375.htm
http://www.ceaam.net/bage/legislacao/leis/1984/L2294.htm
http://www.ceaam.net/bage/legislacao/leis/1984/L2294.htm


 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações 

orçamentárias próprias. 

 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 08 de Julho de 2019. 

 

 

 

 
                                                                                      DIVALDO LARA 

                                                                                        Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

 
                                                            



 

 

JUSTIFICATIVA 
 

 

 

Senhor Presidente, 

 
Senhores vereadores, 

 
O Projeto de Lei que ora encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, tem 

por finalidade do Poder Executivo a contratar servidores para desempenhar funções nas escolas 

onde será implantado o Programa “Escola Cívico-Militar” da Secretaria Municipal de Educação e 

Formação Profissional, em caráter emergencial e temporário pelo prazo de 12 (doze) meses, 

prorrogável por igual período, não gerando vínculo com o serviço público municipal. 

Esta iniciativa integrará as ações e projetos do Programa “Aprender para Crescer”, previsto 

no PPA, já em andamento na rede municipal, com objetivo de melhoria nos índices do IDEB e na 

qualificação do trabalho docente, agregando as atividades do PROED na proposta pedagógica das 

duas escolas e ofertando a possibilidade de um desempenho de excelência aos alunos da rede 

pública. 

A contratação em carácter emergencial se dá pelo fato que o Município de Bagé não existir 

profissionais concursados nessa área para serem nomeados, e diante da necessidade de compor o 

quadro de funções para desempenhar as atividades complementares, visando atender aos anseios da 

comunidade e qualificar a oferta de ensino na rede municipal de Bagé.  

 

Em decorrência, é sabido, que o quadro de servidores efetivos é insuficiente para atender a 

demanda o que evidencia a necessidade de medidas administrativas. 

 

Destarte, trata-se de um Projeto de suma importância, em vista disso é que contamos com a 

compreensão sempre peculiar de Vossas Senhorias para aprovação desta importante matéria. 

 

Diante do exposto, pedimos venia para aprovação deste Projeto de Lei. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 08 de Julho de2019. 

 

 

 

      DIVALDO LARA 

                                                                      Prefeito Municipal 

 

 

 



 

     ANEXO I 

 

    ATRIBUIÇÕES DO CARGO  

 

 

Instrutor de Alunos – coordenar atividades cívicas diárias, externas à sala de aula, com organização 

de formaturas semanais; ministrar instrução básica de ordem unida e sinais de respeito, revisar o uso 

do uniforme diário e registrar a frequência dos alunos; atuar preventivamente na identificação de 

problemas que possam influenciar no aprendizado e na convivência social dos alunos e destes com 

os professores; aplicar as sanções e recompensas de sua competência previstas no regimento escolar 

e preparar os alunos para as responsabilidades da vida adulta; agir de acordo com os valores 

permanentes da identidade nacional e das virtudes da vida em sociedade; acompanhar a vida escolar 

dos alunos, identificando desvios que possam influenciar de forma negativa na sua formação e 

encaminhar ao coordenador cívico-militar os eventuais problemas para serem tratados com a família, 

caso seja necessário; atuar como fator de dissuasão nas questões relativas à segurança das 

instalações escolares, dos alunos e dos professores; realizar os monitoramentos dos corredores e 

demais dependências da escola durante o turno de aulas, organizando o deslocamento das turmas; 

desenvolver ações e atividades educativas contendo noções de ética e cidadania, exemplificar  

modelos  que demonstrem a desaprovação da prática de atos de violência entre estudantes das 

escolas em que atuam; desenvolver aspectos relativos aos programas de prevenção ao uso de drogas 

lícitas e ilícitas, por meio de esclarecimentos sobre: os malefícios à saúde física ou mental do 

usuário; as consequências da dependência química e sua correlação com a criminalidade; as medidas 

eficazes de resistência ao uso de drogas; promover atividades extracurriculares em caso de ausência 

de professores; planejar, executar e avaliar atividades diversas determinadas pelo Coordenador 

Cívico-Militar. 

 

                                         


