
 

   PROJETO DE LEI Nº 09/2020 DE 09 DE MARÇO DE 2020 
 

“AUTORIZA O PREFEITO MUNICIPAL A PROMOVER A 
CESSÃO DE USO GRATUITO DE BEM IMÓVEL DE 
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” 

                    JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA Prefeito Municipal de Monte 
Castelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo Artigo 49, Inciso III, da Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da 
Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei Ordinária: 

                   Art.1º. Fica o Prefeito Municipal de Monte Castelo, autorizado a 
promover na forma e prazo estabelecido nesta lei, a cessão de uso gratuito de bem 
imóvel de propriedade do Município, consistente em um terreno urbano sem 
edificação, com área superficial de 362.47 m2 (trezentos e sessenta e dois mil 
metros e quarenta e sete decímetros quadrados), situado à Rua Papa João XXIII, 
centro, na cidade de Monte Castelo, o qual está matriculado junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca  de Papanduva -  Estado de Santa Catarina sob Nº 
10.765. 

                   Art.2º. A cessão de uso gratuito de que trata esta será feita ao Estado 
de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Assistência Social, 
Trabalho e Habitação, inscrita no CNPJ sob No 05.509.770/0001-88, com Sede na 
Rua Fulvio Aducci, No 767, Estreito, no Município de Florianópolis/SC, pelo prazo 
vigente de 20 (vinte) anos, prorrogável mediante termo aditivo, com a finalidade de 
construção de um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. 

      Art.3º. Será firmado entre as partes Termo de Cessão de Uso, 
especificando as condições da cedência. 

 

      Art.4º. As despesas resultantes da execução financeira desta lei, serão 
consignadas no orçamento municipal em vigor e nos exercícios financeiros 
subsequentes. 

 

                 Art.5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

                 Art.6º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

                                                    Monte Castelo- SC em 09 de Março de 2.020. 

LEANDRO SIMÕES DE LIMA 

Presidente 



                                                

                                                                                

       MENSAGEM DE ENCAMINHAMENTO Nº 11 DO PROJETO DE LEI Nº 09/2020 

                                       Monte Castelo - SC, em 09 de Março de 2.020 

                Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência e demais Vereadores e 
Vereadoras que integram esta colenda Casa Legislativa, o Prefeito Municipal de 
Monte Castelo, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Artigo 49, Inciso 
III, da Lei Orgânica do Município, serve-se do presente para encaminhar  o Projeto 
de Lei Ordinária Nº 09/2020, o qual “AUTORIZA O PREFEITO MUNICIPAL A 
PROMOVER A CESSÃO DE USO GRATUITO DE BEM IMÓVEL DE 
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, proposição 
que está sendo remetida a esta Casa Legislativa pelas seguintes razões e 
fundamentos e justificativas:  

                   1ª-) O Projeto de Lei ora encaminhado visa obter a Autorização 

Legislativa para que o Município possa promover a cessão de uso gratuito de bem  

imóvel público pertencente ao patrimônio municipal, a favor ao Estado de Santa 

Catarina, por intermédio da Secretaria  de Estado da Assistência Social, 

Trabalho e Habitação, o cessão de uso esta que se destina a Construção de 

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, consoante proposição de 

credenciamento contida  no expediente Ofício GAB/SDS Nº 146/2020 datado de 26 

de Fevereiro de 2020, expedido e firmado pela Secretária de Estado do 

Desenvolvimento Social Maria Elisa da Silveira Caro, do qual segue cópia anexada 

a esta Mensagem de Encaminhamento.  

                  2ª) O Conforme se extrai do conteúdo transcrito no referido expediente, 

o Município no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento do aludido 

expediente, além de manifestar-se sobre a intenção de se credenciar, deve atender 

algumas exigências nele relacionadas, dentre as quais se encontra estabelecida a 

REMESSA DE LEI MUNICIPAL autorizando a Cessão de Uso do imóvel onde serão 

edificadas as instalações.     

 

 



                                                                                                                               

                   3ª-) O Município é proprietário e dispõe de imóvel ou terreno urbano com 
área superficial de 362.47 m2 (trezentos e sessenta e dois mil metros e quarenta 
e sete decímetros quadrados), situado à Rua Papa João XXIII, centro, na cidade 
de Monte Castelo,  matriculado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca  
de Papanduva – SC, sob Nº 10.765, o qual está localizado próximo ao  Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, que já se encontra em 
funcionamento nesta cidade próximo ao Terminal Rodoviário Municipal, terreno 
urbano este que preenche e  atende todas as condições para que o Município 
obtenha o seu credenciamento junto ao Estado, conforme planta arquitetônica que 
acompanha o projeto e esta Mensagem de Encaminhamento. 

         4ª-) Registra-se que o imóvel público que será cedido, encontra-se 

atualmente desocupado, não edificado e sem utilização e a sua cessão de uso, 

certamente proporcionará a edificação do obra pretendida e potencializará os 

serviços de Assistência Social no Município, proporcionando condições de 

atendimento melhores condições de atendimento de CARÁTER E NATUREZA 

PREVENTIVA. 

                   5ª-) Para facilitar o entendimento e o trabalho das Comissões Técnicas 

desta Colenda Câmara Municipal e os Serviços Públicos de Assistência Social 

prestados pelos Centros de Referencia de Assistência Social - CRAS e dos 

Centros de Referencia Especializada de Assistência Social - CREAS. 

             “CRAS X CREAS: qual a diferença? 

 

                   CRAS - Centro de Referência de Assistência Social 
 

                  O CRAS é uma unidade Pública Estatal de Proteção Social Básica do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Busca prevenir a ocorrência de 

situações de riscos sociais através do desenvolvimento das capacidades dos 

atendidos, fortalecendo os vínculos familiares e sociais, aumentando o acesso aos 

direitos da cidadania.  

                  É uma unidade pública de referência para o desenvolvimento de todos 

os serviços socioassistenciais de Proteção Básica do SUAS. 

                  O CRAS atende programas de transferência de renda: Bolsa Família, 

Renda Cidadã, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa de 

Capacitação para o Trabalho.” 



 

                                                                                                                                 

           “SERVIÇOS: 

                a) Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); 

                b) Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

                c) Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e 

idosas. 

CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social 
 

               O CREAS é uma Unidade Pública Estatal, faz parte da Proteção Social 

Especial do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), oferecendo apoio e 

orientação especializados a indivíduos e famílias vítimas de violência física, psíquica 

e sexual, negligência, abandono, ameaça, maus tratos e discriminações sociais. 

               O trabalho do CREAS baseia-se em: 

               Acolher vítimas de violência; 
 
               Acompanhar e reduzir a ocorrência de riscos, seu agravamento ou 
recorrência; 
 
                Desenvolver ações para diminuir o desrespeito aos direitos humanos e 
sociais. 
                A Proteção Social Especial deve garantir o acolhimento e desenvolver 

atenções sócio assistenciais a famílias e indivíduos, para possibilitar a reconstrução 

de vínculos sociais e conquistar o maior grau de independência individual e social.  

                 Deve ainda, defender a dignidade e os direitos humanos e acompanhar a 

ocorrência dos riscos e do seu agravamento. Este campo de proteção na assistência 

social trabalha com situações pessoais e familiares com ocorrência de agressões 

que necessitam de atenção especializada. 

                Os Serviços de Proteção Social Especial devem ser oferecidos de forma 

continuada a indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, por 

ocorrência de negligência, abandono, ameaças, maus tratos, violações físicas e 

psíquicas, discriminações sociais e violação aos direitos humanos e sociais”. 



                                                                                                                 

                “O CREAS é composto por 5 serviços: 

                  a) Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 

(PAEFI); 

                 b) Serviço Especializado em Abordagem Social; 

                 c) Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC); 

                 d) Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 

Famílias; e 

                 e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

                  Qual a diferença entre o CRAS e o CREAS? 
 

                 O CRAS busca prevenir a ocorrência de situações de risco, antes que 

estas aconteçam. O CREAS trabalha com pessoas em que o risco já se instalou, 

tendo seus direitos violados, sendo vítimas de violência física, psíquica e sexual, 

negligência, abandono, ameaças, maus tratos e discriminações sociais.  

                 Diante do exposto e justificado, o Prefeito Municipal vem solicitar a esta 

Câmara de Vereadores a apreciação do Projeto de Lei Ordinária Nº 08/2020 ora 

encaminhado, em REGIME DE EXTREMA URGÊNCIA E DE PRIORIDADE, pedido 

este que faz com fundamento no Artigo 132 “Caput” e Incisos III e IV e 135 

”Caput” e Inciso I e 136 do Regimento Interno da Câmara, tendo em vista a 

importância e o alcance social da matéria nele contida e o PRAZO EXÍGUO QUE O 

MUNICÍPIO TEM PARA REALIZAR O SEU CREDENCIAMENTO. 

                Sendo o que se nos apresenta para o momento, prevalecemo-nos da 

oportunidade, para reiterar a Vossa Excelência e demais Vereadores e Vereadora, 

nossos protestos de alta estima e distinta consideração. 

                                                            Atenciosamente. 

                                                            LEANDRO SIMÕES DE LIMA  

                                                                                   Presidente 


