
LEI N. 2.266, DE 06 DE MAIO DE 2014
Poder Executivo

Autoriza a contratação temporária de pessoal
para a realização do Projeto Social Vida Nova
e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde,  Estado de Mato Grosso.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.  1º  Autoriza  a  contratação  temporária  de  até  30  (trinta)  profissionais
denominados de Orientador de Atividade Física para a realização do Projeto Social Vida
Nova no Município de Lucas do Rio Verde,  que tem como objetivo proporcionar  à
população  luverdense  atividades  físicas  saudáveis  nos  diversos  espaços  públicos
municipais,  objetivando  a  melhoria  da  saúde dos  cidadãos,  evitando  assim doenças
futuras associadas ao sedentarismo, bem como proporcionar a qualidade de vida e bem
estar social.

Art. 2º Os profissionais contratados deverão ter formação de nível superior em
Educação  Física  (Bacharelado  ou  Licenciatura),  devidamente  inscrito  no  CREF
(Conselho Regional de Educação Física) e terão as seguintes atribuições:

I -  orientar a prática de ginástica e outros exercícios físicos e jogos em geral,
entre  estudantes e  outras  pessoas  interessadas,  ensinando-lhes os princípios  e  regras
técnicas, para possibilitar-lhes o desenvolvimento harmônico do corpo e manutenção de
boas condições físicas e mentais;

II - orientar exercícios de verificação do tono respiratório e muscular;
III - orientar sobre as técnicas específicas de futebol,  atletismo, basquetebol,

voleibol e outras atividades esportivas;
IV - desenvolver e coordenar práticas esportivas específicas com vistas ao bom

desempenho nas atividades esportivas;
V- realizar a avaliação do resultado das atividades, assegurando o máximo de

aproveitamento e benefícios advindo dos exercícios;
VI - colaborar com a limpeza e a organização do local do trabalho;
VII - executar outras atividades correlatas a função e/ou determinadas pelo seu

superior imediato.
VIII - orientar a promoção do bem estar da população através de atividades de

lazer e cultura.

§ 1º A jornada de trabalho mínima de 40 (quarenta) horas semanais, contudo os
profissionais contratados deverão ter disponibilidade para trabalhar aos finais de semana
e feriados e quando solicitado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

§ 2º A título de remuneração os profissionais contratados perceberão o valor de
R$ 2.230,00 (dois mil duzentos e trinta reais), que será reajustado de acordo com a



revisão anual dos demais servidores.

Art. 3º É vedado o desvio de função das pessoas contratadas na forma desta lei,
sob pena de nulidade do ato.

Art. 4º O pessoal contratado nos termos desta lei não poderão:

I  –  receber atribuições,  funções  ou  encargos  não  previstos  no  respectivo
contrato, nem ser colocado a disposição de outro órgão ou entidade;

II – ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição,
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança.

Art.  5º  Os  profissionais  do  Projeto  Vida  Nova  serão  admitidos  em  caráter
temporário  pelo  período  de  01  (um)  ano,  podendo  e  desde  que  justificado  ser
prorrogado por igual período.

Parágrafo  único.  As  contratações  se  darão  através  de  processo  seletivo
simplificado, nos temos da Lei Municipal n. 1.115/2004 e suas alterações.

Art.  6º  O  pessoal  contratado  por  força  da  presente  lei  aplica-se  o  Regime
Jurídico Administrativo e  no que tange  a  relação previdenciária  aplica-se o Regime
Geral  de  Previdência  Social,  utilizando-se  subsidiariamente  a  Lei  Complementar  n.
42/2006 (Estatuto do Servidor).

Art. 7º  As despesas decorrentes da execução da presente lei serão suportadas
pelas  dotações  orçamentárias  próprias,  consignadas  no  orçamento  vigente,
suplementadas se necessário.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde/MT, 06 de maio de 2014.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal



PROJETO SOCIAL 

VIDA NOVA 

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do Projeto: PROJETO VIDA  NOVA

Instituição Proponente: Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT
Endereço: Av. América do Sul, nº 2500 S   
Tel: (65) 3549 8300      e-mail: gpc@lucasdorioverde.mt.gov.br

Responsável Técnico: Ivanilde Alves Borba Rigo
Endereço: Av. Paraná Nº 132 S - Bairro Centro  - Lucas do Rio Verde MT.
Tel: (65) 9969- 5472      e-mail:  gpc@lucasdorioverde.mt.gov.br

Localização:

Município de Lucas do Rio Verde- MT- Av. das Américas  2500 S – Bairro Buritis.

Responsável  pelo Executivo 
Municipal

Prefeito: Otaviano Olavo Pivetta

CPF: 274.627.730-15

RG: 

e-mail:
otavianoprefeito@lucasdorioverde.mt.gov.br

Endereço: 

Tel. (65) 35482303

Tel. 65-35498300

mailto:otavianoprefeito@lucasdorioverde.mt.gov.br


2. APRESENTAÇÃO

 Localizado na região médio-norte do Estado de Mato Grosso, Lucas do Rio Verde faz

parte do principal centro produtor de grãos do Brasil. Apesar de todo desenvolvimento

econômico e populacional registrado nos últimos anos, Lucas do Rio Verde possui

apenas  24 anos de emancipação político-administrativa. Situado no centro geográfico

da América do Sul e cortado pela BR 163, o município faz parte do principal centro

produtor de grãos do Estado de Mato Grosso. A colonização teve início no final da dé-

cada de 1970, com a vinda das primeiras famílias da região Sul do Brasil, na maioria

agricultores. Aliás, o solo fértil aliado às condições climáticas favoráveis sempre fo-

ram os principais atrativos do município, que se desenvolveu com base na agricultura

e posteriormente na agro industrialização. Segundo o censo de 2010, o município ti-

nha uma população de 45.545 habitantes (IBGE), segundo pesquisa recente, hoje a po-

pulação é mais de 55.000. A cultura tipicamente sulista hoje se mistura com os ritmos

e costumes das regiões norte e nordeste formando um novo município, forte na econo-

mia, amplo nas oportunidades e rico na diversidade cultural. Para os próximos anos, as

expectativas são ainda maiores, porém, o desenvolvimento econômico com sustentabi-

lidade só será possível se o município continuar investindo na diversificação da eco-

nomia, sem perder de vista o planejamento e a qualidade de vida da população. Apesar

do crescimento acelerado, mais de 12% ao ano, superior inclusive ao registrado pela

China, o município ainda não dispõe de todos os serviços necessários para atender a

população. É no intuito de oportunizar uma melhor qualidade de vida aos munícipes,

que a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT, através da Secretaria de Es-

portes e Lazer e as demais Secretarias, instituiu o Projeto Vida Nova, que tem por ob-

jetivo atender a população das diversas faixas etárias, nas praças e demais espaços pú-

blicos abertos, o mesmo prima pela qualidade de vida dos seus munícipes. Com o Pro-

jeto Vida Nova nos espaços públicos, oportunizará aos jovens, crianças, adultos e ido-

sos, a prática e a descoberta de todos os tipos de esportes.  As atividades são ofertadas

para a população de 16 bairros que compõe o município.  

3. JUSTIFICATIVA



O lazer é um importante componente da qualidade de vida do cidadão, possibilita a in-

tegração comunitária e o aumento da autoestima, promovendo uma maior interação so-

cial além do desenvolvimento e da descoberta de novas potencialidades individuais na

prática esportiva.   A partir da Constituição de 1988, o lazer passou a ser direito social

de todos os cidadãos brasileiros. Mediante essa seguridade do direito do cidadão o Mu-

nicípio de Lucas do Rio Verde, entende que os espaços públicos de lazer trazem inúme-

ros benefícios para a melhoria da qualidade de vida deste cidadão.  O acontecimento de

práticas sociais e manifestações de vida urbana e comunitária incentivam o desenvolvi-

mento humano e o relacionamento entre as pessoas, além de garantir um sistema de

ocupação desses espaços para a socialização e o lazer com qualidade de vida, evitam

assim que os mesmos sejam utilizados para atividades obscuras relacionadas ao crime

e outros. O projeto iniciará as suas atividades pelos Bairros, Imperial e Jardim Prima-

veras e gradativamente estenderá a programação a todos os demais, otimizando a utili-

zação das estruturas físicas das praças para a pratica de atividades esportivas, recreati-

vas, e de lazer, oferecendo também palestras educativas aos munícipes e atividades

monitoradas e orientadas por uma equipe de saúde multiprofissional. Entendemos que

os espaços públicos abertos de lazer, recreação e esportes são de extrema importância

para a sociedade amenizar o stress, vivenciado pela correria do dia, além de oferecer

um espaço para as práticas esportivas evitam também a ocupação por pessoas ligadas

ao crime e outros. As atividades são projetadas, mediante a um planejadas para atender

todos os públicos, desde das   crianças, adolescentes, jovens e adultos até mesmo   as

pessoas da melhor idade. Dotada de uma boa infraestrutura os espaços municipais ofe-

recem uma ambiente propicio para que essa pratica esportiva seja efetivadas com su-

cesso, onde a população dos bairro já vem utilizando o espaço, porém agora passará

as atividades serem  orientadas por profissionais de educação física   e demais profissi-

onais,  com  objetivos de  melhorar  cada vez mais a qualidade de vida dos munícipes.

É   notório que as pessoas ativas fisicamente, tem maior resistência as doenças  e tem

uma melhor autoestima.   Nesta perspectiva, o projeto terá proposta para quatro anos,

porém serão projetadas no cronograma somente as ações a serem executadas no ano

em evidência. No final do mesmo passará por uma prévia reavaliação dos resultados já

alcançados, divulgando os mesmos para a comunidade, onde serão e projetadas às no-



vas ações para o próximo ano. Será disponibilizado também um plano de mídia que en-

volverá a colocação de outdoors, faixas, cartazes folders, com o objetivo do projeto,

nos pontos principais da cidade para despertar a atenção de toda a sociedade sobre o

projeto. A proposta elaborada para o Projeto no Município de Lucas do Rio Verde, vem

contribuir efetivamente para prevenção de doenças ligadas ao sedentarismo e outros,

tendo em sua diretriz maior a saúde dos munícipes. O mesmo   levará  ao entendimento

da comunidade  a mudança de hábitos, ocupação dos espaços públicos, uma vivencia

mais harmoniosa  nos bairros ,  a valorização  da prática esportiva  e a qualidade de

vida. Mediante as premissas acima elencadas é que se justifica o Projeto Vida Nova

como um projeto de cunho social que vem ao encontro do plano de Governo do Gestor

Municipal.

4. OBJETIVOS

4.1 Geral

Proporcionar a população luverdense atividades físicas saudáveis nos diversos espaços

públicos municipais, objetivando a melhoria da saúde dos cidadãos, evitando assim

doença futuras associadas ao sedentarismo, bem como proporcionar a qualidade de

vida e bem estar social.
4.2 Específicos

► Otimizar a utilização da Infraestrutura Esportiva e de Lazer existente nos bairros.

► Melhorar  o convívio e a integração social  dos moradores das comunidades dos

bairros.

► Diminuir a exposição da comunidade aos riscos sociais. 

► Fomentar a educação ambiental.

► Priorizar a qualidade de vida dos cidadãos, diminuindo os riscos associados ao se-

dentarismo e uma maior inter-relação social, além do desenvolvimento e descoberta de

novas potencialidades individuais na prática esportiva. 

► Melhorar a capacidade e habilidade motora dos participantes, elevando assim a au-



toestima e a qualidade de vida.

►incentivar a prática esportiva nas crianças, adolescentes e jovens.

►Diminuir os índices de violência associados às drogas e outros

►Diminuir  os  índices  de  atendimento  nos  postos  de  saúde,  gerado  pelo  o  stress,

vivenciado pela a correria do dia.

5. METAS

► Otimizar a utilização da Infraestrutura Esportiva e de Lazer existente nos bairros a

fim de melhorar o convívio e a integração social dos moradores das comunidades,

diminuindo  assim  a  exposição  aos  riscos  sociais,   bem  como  a  redução  dos

atendimento nos postos de saúde gerado pelo o stress, vivenciado pela a  correria  do

dia.

► Fomentar a educação ambiental,  através da recuperação e melhoria dos espaços

físicos das praças dos bairros.

► Priorizar a qualidade de vida dos cidadãos objetivando maior inter-relação social,

além do desenvolvimento e descoberta de novas potencialidades individuais na prática

esportiva, elevando assim a autoestima e a qualidade de vida.

►Incentivar a prática esportiva nas crianças, adolescentes e jovens a fim de diminuir

os índices de violência, tráfico e consumo de drogas e outros.

6. PÚBLICO ALVO

A população luverdense dos 16 bairros do Município de  Lucas do

Rio Verde - MT.

Total: 16 bairros.

7. METODOLOGIA



►Serão desenvolvidas  ações preventivas,  que visam sensibilizar os moradores dos

bairros sobre a importância das atividades esportivas para a saúde e o bem estar dos

mesmos.  

►Para tanto, serão ministradas palestras socioeducativas de saúde e bem estar, elabo-

rada cartilhas e campanhas que abordem temas como relações ao condicionamento

físico  e a importância dá prática  esportiva no dia a dia, dentre outros, além de aulas

de ginásticas  nos locais abertos e nas praças dos bairro para a melhor idade.

 ►As atividade desenvolvidas serão projetadas através de um plano de mídia de per-

formances, juntamente com temas nas palestras a serem ministradas junto aos espaços

abertos, onde desenvolve as atividades esportivas  em parceria com os diversos segui-

mentos  envolvidos,  no sentido de sensibilizar e informar as todos os públicos   em

prol de  uma qualidade de vida melhor. 

 ►Objetivando, assim que os moradores dos bairros sejam "empoderadas" pelas infor-

mações, elevando o  seu   autoconhecimento  no que norteiam a prática esportiva , a

saúde  e o bem estar de todos.

►Enfim, levar a população  otimizar   a utilização das estruturas físicas  das praças

para a pratica de atividades esportivas, recreativas, e de lazer, oferecendo também  ,

palestras educativas  e  atividades monitoradas e orientadas por uma equipe  de  saúde

multiprofissional .Entendemos  que  os  espaços públicos abertos de lazer, recreação e

práticas  de  esportes  são  de  extrema  importância  para  a  sociedade,  uma  vez  que

contribui  para   amenizar  o  ambiente  cada  vez  mais  estressante  ,  vivenciado  pela

correria  do dia ,  além de oferecer inúmeras atividades  .Enfim a ocupação desses

espaços   melindram   a ocupação por pessoas ligadas ao crime e  outros atividades

obscuras.

8. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES



Abril de 2014 a Dezembro de 2016

Meta 1 
Otimizar  a   utilização  da  Infraestrutura
Esportiva e de Lazer existente nos bairros a fim
de melhorar  o  convívio e  a  integração social
dos  moradores  das  comunidades,  diminuindo
assim  a  exposição  aos  riscos  sociais,   bem
como a redução dos  atendimento nos postos de
saúde gerado pelo o stress, vivenciado pela a
correria  do dia.

Prazo de
Execução

Abril
A

Dezembro
2014 a 2016

Ação 1.1
Mobilizar  a  comunidade  dos  bairros, sobre  a
nova  proposta  do  Projeto  Vida  Nova  que  será
instituído no Município de Lucas do Rio Verde -
MT.   A ação  acontecerá  através  de  reuniões,
cartazes, folders e imprensa falada e escrita.

Ação 1.2
 - Serão ministradas palestras sobre os seguintes
temas: 
 - A Qualidade de Vida dos Cidadãos.
 - Doenças Associados ao Sedentarismo.
 - Drogas e Violência.
 -  Prevenção  das  doenças  cardíacas  exemplo
Hipertensão arterial.
 - A Importância da Prática Esportiva para reduzir
o stress provocado pelo o dia a dia. 
 - Programa Saúde Bucal.

Meta  2 
Fomentar  a  educação  ambiental,  através  da
recuperação e  melhoria  dos  espaços físicos  das
praças dos bairros.

Abril
A

Dezembro
2014 a 2016

Ação 2.1
Desenvolver  ações  coletivas  com os  moradores
dos  bairros  no  sentido  da  limpeza  e  maior
cuidado com os espaços públicos 
Ação 2.2
Fomentar  as  campanhas  educativas
desenvolvidas pelo o município, na área de saúde
e educação e Desenvolvimento Social. 



Meta 3
Priorizar a qualidade de vida dos cidadãos ob-
jetivando  maior  inter-relação  social,  além do
desenvolvimento e descoberta de novas poten-
cialidades individuais na prática esportiva, ele-
vando  assim  a  autoestima  e  a  qualidade  de
vida.

Abril
A

Dezembro
2014 a 2016

Ação 3.1
 Fomentar  ‘’ Escolinhas Esportivas ”, utilizan-
do  o esporte através das modalidades de  Fut-
sal, Voleibol, Handebol, Basquetebol, Natação
e  Futebol  Americano,  com  a  finalidade   de,
contribuir com a formação integral do cidadão,
através de atividades esportiva.
Ação 3.2
Trabalhar as noções básicas de higiene e saúde,
além de atividades para despertar a vida em co-
munidade,   com a  finalidade  de  desenvolver
práticas saudáveis de iniciação esportiva  para
crianças e adolescentes,  garantindo assim o di-
reito de assegurando  o acesso  a cidadania ple-
na.
Meta 4 
Incentivar  a  prática  esportiva  nas  crianças,
adolescentes  e  jovens  a  fim  de  diminuir  os
índices  de  violência,  tráfico  e  consumo  de
drogas e outros.

Abril
A

Dezembro
2014 a 2016

Ação 4.1

Envolver as crianças, adolescentes e jovens nas
atividades esportivas nos espaços abertos com
atividades que busca através do esporte, dar um
futuro melhor garantindo a cidadania tirando-as
da  ociosidade  dos  perigos  da  droga   da
violência. 

10. RESULTADOS ESPERADOS



► Esperamos um maior envolvimento da comunidade nas ações oportunizadas pelo o

projeto, melhora na condição de vida dos luverdense, redução da violência, das doen-

ças e o stress associados ao sedentarismo, e por fim incentivar a prática esportiva nas

crianças, adolescentes e jovens a fim de diminuir os índices de violência, tráfico e

consumo de drogas e outros.

11. AVALIAÇÃO

A avaliação será através dos relatos e registros realizada pelos envolvidos no projeto e

o registro do número de atendimentos.  O profissional prestará um relatório mensal

com  os  índices  de  atendimento   com  fotos   comprovando  o  atendimento  e  o

desenvolvimento das ações no bairro ao coordenador . Terá uma reunião mensal com o

objetivo de implementar e /ou redefinir ações de em relação as atividades  de acordo

com as   ações    já  agregadas.  Bimestralmente  haverá  reunião  da  coordenação do

projeto  com a  equipe  técnica  que  conduz  o  mesmo  para  divulgação  de  dados  já

almejados. No final do ano deverá ser apresentado um relatório final com todos os

dados dos bairros atendidos pelo o projeto, juntamente com um relatório fotográfico

comprobatório para a sociedade. onde serão projetada ações para o ano de 2014.

12. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Nome Função
Adão Brisolla Secretario de Esportes e Lazer
Hevellin galter Custodio Coordenador do Projeto
Solimara Lígia Moura Gerente Municipal de Projetos e Convênios
Ivanilde A. B. Rigo Coordenadora de Projetos

13. ASSINATURA

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde/MT


