
PLC - Contrat. Temp. Sesport 

 

 

Vitória,    09     de    dezembro     de 2010. 

 

 

 

Mensagem nº    206      /2010 

 

 

 

Senhor Presidente: 
 

 

Submeto à elevada apreciação dessa Assembleia Legislativa o 

incluso projeto de lei complementar onde solicito renovação da autorização necessária 

para a contratação temporária de pessoal para atender às necessidades emergenciais da 

Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT no desempenho de tarefas para 

execução dos programas sociais esportivos. 

 

A formação para atuar na área social na atualidade requer 

qualificação e saberes específicos na atitude pedagógica, social e afetiva com todas as 

faixas-etárias em situação constante de ameaças das dificuldades socioeconômicas. Os 

profissionais com formação de nível superior da área de Educação Física, Pedagogia ou 

Esporte apresentam o perfil adequado para a execução dos projetos e atividades da 

SESPORT.  

 

Vale ressaltar que a contratação de pessoal será destinada ao 

Projeto Estadual de Inclusão Social pelo Esporte “Campeões de Futuro” e ao Programa 

Segundo Tempo em parceria com o Governo Federal.  

 

O Programa Segundo Tempo tem como objetivo democratizar o 

acesso à prática esportiva, por meio de atividades esportivas e de lazer realizadas no 

contra-turno escolar e a finalidade de colaborar para a inclusão social, bem-estar físico, 

promoção da saúde e desenvolvimento intelectual e humano, e assegurar o exercício da 

cidadania.  

 

Pioneiro no Estado, o Projeto Estadual de Inclusão Social pelo 

Esporte, Campeões de Futuro, objetiva promover a partir da prática do esporte e do 

lazer, a proteção integral de crianças, adolescentes e jovens, a sua inserção na 

comunidade e a formação de cidadãos consciente de seus deveres, direitos e atuantes na 

sociedade com metas definidas em diversas modalidades para o atendimento dos 78 

municípios.  
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A presente proposição não implica em aumento de despesas com 

pessoal, visto que se trata de contratação para substituir a atual prevista na Lei 

Complementar nº 436/2008, motivo pelo qual não se faz juntar Demonstrativo de 

Impacto Orçamentário e Financeiro, assim como Declaração de Atendimento ao Limite 

de Pessoal Definido pela LRF, corroborado pelo Relatório de Gestão Fiscal - 

Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, 

exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Esperando contar com o irrestrito apoio de Vossa Excelência e 

ilustres Pares e sabendo que será avaliada a importância da medida ora proposta, solicito 

a aprovação do incluso Projeto de Lei Complementar. 

 

 

                           Atenciosamente, 

 

 

Paulo Cesar Hartung Gomes 

Governador do Estado 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 046/2010 

  

 

Autoriza o Poder Executivo a realizar 

contratação temporária de pessoal, para 

atender às necessidades da Secretaria 

de Estado de Esportes e Lazer - 

SESPORT. 

 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato 

administrativo de prestação de serviço, por prazo determinado, para admissão de 

pessoal, em caráter temporário, para atender às necessidades emergenciais da Secretaria 

de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT, no desempenho de tarefas para execução 

dos programas sociais esportivos. 

 

Art. 2º As contratações previstas no artigo 1º respeitarão o prazo 

de até 6 (seis) meses, podendo ser prorrogadas por, no máximo, igual período e 

rescindidas a qualquer tempo por interesse da administração. 

  

Art. 3º É proibido o desvio de função do pessoal contratado na 

forma desta Lei Complementar. 

 

Art. 4º É proibida a contratação, nos termos desta Lei 

Complementar, de servidores das administrações direta e indireta, da União, dos 

Estados e dos Municípios, exceto as acumulações permitidas constitucionalmente. 

  

Parágrafo único. Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração 

do disposto neste artigo importará na responsabilidade da autoridade contratante e do 

contratado, inclusive solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado.  

  
Art. 5º Aplicam-se ao pessoal contratado os mesmos deveres, 

proibições e responsabilidades vigentes para os servidores públicos integrantes do órgão 

a que forem subordinados, além daqueles descritos na Lei Complementar nº 46, de 

10.01.1994, com suas alterações posteriores. 

  

Art. 6º As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado, 

nos termos desta Lei Complementar, serão apuradas mediante sindicância, concluída 

nos mesmos prazos e procedimentos estabelecidos para os servidores efetivos, 

assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

  

 

 



PLC - Contrat. Temp. Sesport 

Art. 7º O contrato firmado, de acordo com os termos desta Lei 

Complementar, extinguir-se-á sem direito à indenização: 

 

I - pelo término do prazo contratual; 

 

II - por iniciativa do contratado; 

 

III - por conveniência da administração; 

 

IV - quando o contratado incorrer em falta disciplinar. 

  

Art. 8º O contratado em caráter temporário fará jus, ainda: 

  

I - ao vale-transporte; 

  

II - ao auxílio-alimentação definido por lei. 

 

Art. 9º Os contratados, na forma da presente Lei Complementar, 

serão segurados do Regime Geral da Previdência Social, conforme o § 13 do artigo 40 

da Constituição da República Federativa do Brasil. 

  

Art. 10. O processo de seleção simplificado dos contratados 

temporariamente, assim como os requisitos profissionais exigidos, serão definidos pela 

SESPORT. 

  
Art. 11. O quantitativo máximo de pessoal a ser admitido mediante 

contratação temporária, assim como a nomenclatura da tarefa, remuneração e carga 

horária são os constantes do Anexo Único que integra a presente Lei Complementar. 

 

Art. 12. As despesas decorrentes da execução desta Lei 

Complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, que serão 

suplementadas, se necessário. 

  

Art. 13. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação. 
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Anexo Único -  a que se refere o artigo 11. 

 

QUADRO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

  

NOMENCLATURA QUANT. CARGA HORÁRIA VALOR MENSAL 

Técnico Esportivo 82 20h/ semanais R$ 900,00 

Técnico Pedagógico 05 20h/ semanais R$ 900,00 

TOTAL 87   

 


