
                 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 10 DE 17 DE MARÇO DE 2020

“CRIA  O  PROGRAMA  PRIMEIRA  INFÂNCIA  –  PPI  CRIANÇA  FELIZ,
DEFINE  SEUS  OBJETIVOS  E  FINALIDADES,  CRIA  EMPREGOS
PÚBLICOS  DE  SUPERVISOR  E  DE  CUIDADOR,  DEFINE  SUAS
ATRIBUIÇÕES,  FIXA  O  NÚMERO  DE  VAGAS,  A  JORNADA  DE
TRABALHO E A REMUNERAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

      O 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:

                                                           CAPÍTULO  I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, DOS OBJETIVOS E DO PÚBLICO ALVO

 E DAS AÇÕES DO PROGRAMA

                                                       SEÇÃO  I

                                  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

               Art.1º.  Fica criado por esta lei no âmbito do Município de Monte Castelo,
especificamente por meio da Secretaria Municipal  de Assistência Social,  o Programa
Primeira Infância - PPI no Sistema Único de Assistência Social - SUAS, conhecido como
Programa Criança Feliz, de caráter temporário e gratuito, visando a assistência social
básica e especial, que correspondem à participação da Política Municipal de Assistência
Social.

                  Art.2º. Aplica-se ao programa, serviços e projetos descritos no caput deste
artigo toda matéria e regulamentação descrita nas Resoluções Federais inerentes ao
respectivo assunto. 

                                                                         SEÇÃO II

                                                  DOS OBJETIVOS E DO PÚBLICO ALVO 

  Art.3º. O Programa Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social -
SUAS, que corresponde à participação da política de assistência social no Programa
Criança Feliz, tem como objetivos:
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       I- qualificar  e  incentivar  o  atendimento  e  o  acompanhamento  nos  serviços
socioassistenciais  para  famílias  com  gestantes  e  crianças  na  primeira  infância
beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF e Benefício de Prestação Continuada –
BPC.

           II- apoiar as famílias com gestantes e crianças na primeira infância no exercício
da função protetiva e ampliar acessos a serviços e direitos; 

  III- estimular o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, em
situação  de  vulnerabilidade  e  risco  social,  fortalecendo  vínculos  familiares  e
comunitários;

IV - fortalecer a presença da assistência social nos territórios e a perspectiva da
proteção  proativa  e  da  prevenção  de  situações  de  fragilização  de  vínculos,  de
isolamentos e de situações de risco pessoal e social; 

          V- qualificar os cuidados nos serviços de acolhimento e priorizar o acolhimento em
Famílias Acolhedoras para crianças na primeira infância, afastadas do convívio familiar,
mediante aplicação de medida protetiva prevista nos incisos VII e VIII do art. 101, da Lei
Nº 8.069, de 13 de Julho de 1990; 

      VI- desenvolver  ações de  capacitação  e  educação  permanente  que  abordem
especificidades, cuidados e atenções a gestantes, crianças na primeira infância e suas
famílias, respeitando todas as formas de organização familiar;

        VII - potencializar a perspectiva da complementariedade e da integração entre
serviços, programas e benefícios socioassistenciais; 

           VIII - Fortalecer a articulação intersetorial com vistas ao desenvolvimento integral
das crianças na primeira infância e o apoio a gestantes e suas famílias; 

      Parágrafo  único.  Considera-se  primeira  infância  o  período  que  abrange  os
primeiros 06 (seis) anos completos ou os 72 (setenta e dois) meses de vida da criança; 

           Art.4º. O Programa Primeira Infância no Sistema Único de  Assistência Social -
SUAS, tem como público famílias com gestantes e crianças na primeira infância, em
situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, priorizando-se:
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                I- famílias com: 

  a)  gestantes  e  crianças  de  até  36  (trinta  e  seis)  meses  beneficiárias  do
Programa Bolsa Família; 

    b) crianças de até 72 (setenta e dois) meses beneficiárias do Benefício de
Prestação Continuada – BPC. 

II - crianças de até 72 (setenta e dois) meses afastadas do convívio familiar
em razão da aplicação de medida de proteção prevista no Artigo 101, “Caput”, incisos
VII  e VIII,  da Lei  Federal   Nº 8.069,  de 13 de Julho de 1990 que “Dispõe Sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá Outras Providências”. 

SEÇÃO III

DAS AÇÕES DO PROGRAMA

                    Art.5º. Para a consecução dos objetivos do Programa Primeira Infância -PPI
no Sistema Único de Assistência Social - SUAS têm-se como principais ações: 

                   I - visitas domiciliares;

                   II - qualificação da oferta dos:

   a) serviços  socioassistenciais  e  fortalecimento  da  articulação  da  rede
socioassistencial,  visando assegurar a complementariedade das ofertas no âmbito do
SUAS, dentre outras; 

   b) serviços  de  acolhimento,  priorizando-se  o  acolhimento  em  famílias
acolhedoras.

     III-  fortalecimento  da  intersetorialidade  nos  territórios  entre  as  políticas
públicas setoriais, em especial assistência social, saúde e educação, e com Sistema de
Justiça e de Garantia de Direitos; 

                   IV- mobilização, educação permanente, capacitação e apoio técnico. 

                  Parágrafo Único. As ações do Programa Primeira Infância no Sistema Único
de Assistência Social - SUAS serão desenvolvidas de forma integrada, observando-se
as competências dos entes federados e a articulação intersetorial. 
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                                                         CAPÍTULO  II

DA CONTRATAÇÃO, DA HABILITAÇÃO,  DAS ATRIBUIÇÕES, DA JORNADA DE TRABALHO, DA
REMUNERAÇÂO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

                                                      SEÇÃO  I

                                                A CONTRATAÇÃO 

 Art.6º.  Para atender as demandas do Programa Primeira Infância  no Sistema
Único de Assistência  Social,  em razão da necessidade temporária  e do excepcional
interesse público, nos termos do inciso IX, do Artigo 37 da Constituição da República
Federativa  do Brasil,  visto  que sua durabilidade será  de acordo com a intenção de
implemento  de  política  pública  em âmbito  federal,  fica  o  Poder  Executivo  Municipal
autorizado  a  contratar,  temporariamente,  profissionais  necessários  para  atuarem  no  referido
programa.

 Parágrafo  Único Os  profissionais  contratados  prestarão  serviços  junto  à
Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social,  por  prazo  determinado,  nas  condições
previstas nesta lei.

 Art.7º. Os  contratos  temporários,  referidos  nesta  lei,  terão  por  objeto  as
contratação de Supervisor do Programa e de Visitador Social, pela via de emprego
público  temporário,  com vinculação,  atribuições,  jornada de trabalho,  remuneração e
vagas devidamente especificadas no Anexo Único desta lei. 

 Art.8º.  Os contratos a serem celebrados com os profissionais contratados com
base nesta lei, terão a duração de 01 (um) ano, podendo ser renovados por interesse,
necessidade  e  conveniência  da  Administração  Municipal  e  enquanto  perdurar  o
programa, serviços e projetos desenvolvidos pelo Programa Primeira Infância - Criança
Feliz. 

  Art.9º. Devido à  duração indeterminada do programa criado  por  esta  lei,  os
contratos a que se referem os Artigos 7º e 8º,  terão sua duração adstrita ao período de
existência  do  Programa,  renovando-se  o  prazo  mediante  a  celebração  de  termos

aditivos. 
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Art.10. Os ocupantes dos empregos públicos ora criados, em caráter Temporário,
Emergencial e Excepcional e em Comissão e Confiança, ficam vinculados ao Regime
Geral da Previdência Social para efeitos previdenciários e ao Regime da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, para efeito de direitos de natureza trabalhista. 

 Art.11.  Os  contratos  de  que  trata  esta  lei  serão  de  natureza  jurídica
administrativa,  não gerando qualquer vínculo permanente, estabilidade ou efetividade

com o Município de Monte Castelo. 

Art.12. A vinculação dos profissionais  admitidos  pelas  normas desta lei,  para
atendimento do programa aqui especificado, com a Administração Municipal de Monte
Castelo  se  dará  mediante  celebração  de  contrato  individual  temporário,  regido  pelo
direito administrativo, devendo ser observado, quanto aos deveres, obrigações e direito
de petição, prescrição e decadência o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, no
que couber e for aplicável.

 Parágrafo Único - É assegurado ao contratado o direito ao gozo de licença para
tratamento de saúde e por acidente que importe na impossibilidade total ou parcial do
exercício de suas funções, vedadas quaisquer outras espécies de afastamento. 

 Art.13. Aos  profissionais  cabe  atender,  diagnosticar,  tratar,  acompanhar  e
encaminhar a demanda espontânea, de urgência e de emergência, bem como demanda
do programa específico desenvolvido pela equipe, dentro da especificidade e atribuições
de cada função. 

 Art.14.  Os  profissionais  inseridos  no  respectivo  Programa  mensalmente
preencherão e encaminharão à Secretaria Municipal  de Assistência Social,  planilhas,
formulários, relatórios e demais documentos e informações requeridos pela supervisão

do programa. 

 Art.15. A extinção do contrato temporário poderá ocorrer nos seguintes casos:

                  I - término do prazo contratual;

                 II - a pedido do contratado; 
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                  III - interrupção ou extinção do programa;

                  IV- falta grave cometida pelo contratado; 

                  V - por interesse da administração pública. 

                    Parágrafo único . Em qualquer das formas de extinção do contrato somente
será devido ao contratado a remuneração pelos dias efetivamente trabalhados, férias
proporcionais acrescidas de 1/3 (um terço) e gratificação natalina, correspondente a um
mês de remuneração, à razão de 1/12 a cada mês efetivamente trabalhado, ou fração
superior a 15 (quinze) dias. 

                 Art.16. Ao cessar, em definitivo, o repasse oriundo do Ministério do
Desenvolvimento  Social  e  Combate à  Fome para a funcionalidade do Programa,  os
empregos  públicos  criados  por  esta  lei  serão  extintos  e  rescindidos  os  respectivos
contratos. 

                    Art.17.  O servidor contratado para trabalhar no Programa, não poderá
receber atribuições, funções ou encargos nela não previstos ou no respectivo contrato
de trabalho.

                    Art.18.  Somente poderão ser  contratados os interessados que
comprovarem os seguintes requisitos: 

                   I - ter idade a partir de 18 (dezoito) anos; 

                 II - ser brasileiro (a) nato ou naturalizado (a); 

                 III- firmar Declaração de Compromisso de Prestação de Serviços e de
disponibilidade de carga horária; 

                  IV - estar quite com as obrigações militares e eleitorais;

                 V - gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiências
incompatíveis com o exercício das funções e atribuições; 

                 VI- possuir habilitação, escolaridade e ou conhecimento profissional exigido
para o exercício do emprego público, nos termos desta lei. 
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             DA HABILITAÇÃO  EXIGIDA PARA E EXERCÍCIO DO EMPREGO

                    Art.19.  Para o exercício do Emprego Público de Supervisor do Programa,
somente poderão ser contratados profissionais de com habilitação em Nível Superior,
com graduação nas áreas de Assistência Social, Psicologia, Pedagogia ou Direito.

                  Art.20. Somente poderão ser contratados para exercício do Emprego Público
de Visitador Social os interessados que comprovarem a habilitação mínima de 2º Grau
Completo,  com  diploma  ou  certificado  expedido  por  estabelecimento  de  ensino
autorizado pelos órgãos educacionais. 

                                                     SEÇÃO  III

                          DAS ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS PÚBLICOS 

Art.21. Ao  Cargo  de  Supervisor  do  Programa  Criança  Feliz,  cabe
operacionalizar  as  visitas  do  Programa  Primeira  Infância  no  Sistema  Único  de
Assistência Social  -  SUAS, por meio da organização das atividades,  planejamento e
cronograma  de  visitas,  mapeamento  dos  territórios  e  orientar  quanto  aos
encaminhamentos necessários para rede de atendimento:

I - figurar como ponto de apoio do Visitador Social, apoiando o trabalho das
visitas,  orientando  e  estimulando  as  reflexões  conjuntas  acerca  das  demandas
provenientes das famílias atendidas;

II- fazer  a  interlocução  do  programa  com  as  instâncias  de  gestão,
notadamente a supervisão do programa;

III- articular  encaminhamento  para  inclusão  das  famílias  para  acesso  às
políticas públicas municipais que possam atender as demandas identificadas nas visitas;

                   IV- mobilizar os recursos da rede e da comunidade para apoiar o trabalho
dos visitadores, o desenvolvimento das crianças em atenção às demandas das famílias;

                V - dirigir, em caráter excepcional, veículo de serviço ou de representação do
Município, desde que possua Carteira Nacional de Habilitação, na categoria exigida, em
cada  caso,  pelo  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  e  desde  que  assine  termo  de
responsabilidade, em que conste a sua obrigação em verificar, antes da partida, se o
veículo está em condições de trafegar em via pública, nos termos da lei, bem como de 
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que está ciente da sua responsabilidade, por qualquer ato doloso ou culposo
que venha a cometer na direção do veículo;

VI- desincumbir-se de outras funções e atribuições afins e  que lhe foram
acometidas pelo Secretario Municipal de Assistência Social.

Art.22.  Ao empregado investido no cargo de Visitador Social do Programa
Criança  Feliz,  cabe  planejar  e  realizar  a  visitação  às  famílias  do  programa,  em
conformidade com o método definido, pelas orientações e legislações do Programa, e
com apoio e acompanhamento do Supervisor do Programa, observando os protocolos
de visitação,  e  fazendo os devidos registros  das informações acerca  das atividades
desenvolvidas,  consultando  e  recorrendo  ao  Supervisor  sempre  que  necessário,
registrando as visitas em formulário próprio, bem como, identificando e discutindo com o
correspondente Supervisor, as demandas e situações, que requeiram encaminhamentos
para a rede do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, visando sua efetivação.

                Art.23. Ao empregado investido no cargo de Visitador Social do Programa
Criança Feliz  compete as seguintes atribuições:

                    I- planejar e realizar a visitação às famílias do programa, observando os
protocolos  de  visitação  e  fazendo os  devidos  registros  das informações acerca  das
atividades desenvolvidas;

                    II-  desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização
visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em
situações  de  vulnerabilidade  e,  ou,  risco  social  e  pessoal,  que  contribuam  com  o
fortalecimento da função protetiva da família;

                   III-  desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos,
(re) construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a
partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e
coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais;

                 IV- assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do
trabalho social;
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          V- apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;

          VI- atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;

          VII - apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, 
assegurando a privacidade das informações;

          VIII - apoiar e participar no planejamento das ações;

          IX- organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de 
vivência nas unidades e, ou, na comunidade;

           X- acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;

           XI- apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades 
e, ou, na comunidade;

           XII- apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios 
de vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, 
pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais;

            XIII- apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações;
            XIV- apoiar os demais membros da equipe de referência em todas as etapas do 
processo de trabalho;

             XV- apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, 
subsidiando a equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos 
e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar;

             XVI- apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, 
programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio 
de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas 
públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais;

             XVII- apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados;

             XVIII- apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas
públicas  e  participar  das  reuniões  de  equipe  para  o  planejamento  das  atividades,
avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado;
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    XIX- desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de
vínculos  familiares  e  comunitários,  possibilitando  a  superação  de  situações  de
fragilidade social vivenciadas;

      XX- apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de
condicionalidades;

     XXI- informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades
de acesso e participação em cursos de formação e qualificação profissional, programas
e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra;

     XXII - acompanhar o ingresso, freqüência e o desempenho dos usuários nos cursos
por meio de registros periódicos;

  XXIII- apoiar  no  desenvolvimento  dos  mapas  de  oportunidades  e  demandas;

    XXIV- observar e cumprir os horários, normas e recomendações determinados pela
Supervisão;

    XXV- reunir-se periodicamente com a Supervisão do programa e profissionais da
secretaria  para  o  planejamento  de  atividades  e  discussão  de  problemas;

    XXVI- zelar  pelo  material  sob  sua  responsabilidade  e  eventualmente  executar
serviços de manutenção diária na unidade a que pertence;

     XXVII- colaborar e participar de festas, eventos comemorativos,  feiras e demais
atividades  extras  promovidas  na  unidade  em  que  estiver  lotado  ou   que  sejam
promovidas pela Secretaria de Assistência Social.

                                                      SEÇÃO  IV

                                            A JORNADA DE TRABALHO 

     Art.24.  Os empregados  públicos  contratados  para  desempenhar  as  funções  e
atribuições de Supervisor do Programa e de Visitador Social, deverão cumprir carga
horária  de 44 (quarenta e quatro) horas semanais de trabalho.

                                                       SEÇÃO  V



 DA REMUNERAÇÂO

                  Art.25. A Remuneração Mensal dos empregados públicos contratados para
desempenhar as funções e atribuições de  Supervisor do Programa e de Visitador
Social, é aquela fixada e estabelecida no Anexo Único desta Lei.

                                                     SEÇÃO  VI

 DAS DIPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

          Art.26.  A contratação e designação dos profissionais  do Programa para o
emprego  público  de  Visitador  Social,  será  realizada  em  caráter  Temporário
Emergencial  e  Excepcional,  mediante  a  apresentação e comprovação da habilitação
mínima exigida nesta  lei  e  a designação será  realizada por  portaria   expedida pelo
Prefeito Municipal.

               Art.27. O emprego público de Supervisor do Programa, será de livre nomeação
e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, bem como a possibilidade de indicação
de  servidor  para  recebimento  de  função  gratificada,  ao  desempenhar  as  funções  e
atribuições de Supervisor do Programa.

              Art.28.  Os integrantes do Programa permanecerão contratados no Município
de Monte Castelo, enquanto for mantido o incentivo financeiro do Governo Federal, para
o desenvolvimento do Programa na forma prevista em lei.

            Parágrafo único. As vagas extinguir-se-ão automaticamente, quando da
extinção do Programa.

                  Art.29. A cobertura das despesas decorrentes da execução financeira desta
lei correão por conta de recursos  repassados pelo Programa Criança Feliz, mediante co
financiamento pelo Fundo Nacional  de Assistência Social  -  FNAS, e/ou Ministério da
Cidadania/União Federal e de dotações orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária
Anual do Poder Executivo do Município de Monte Castelo.
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       Art.30. Ficam aprovados os Empregos Públicos, o Número de Vagas, a Jornada
Semanal  de  Trabalho,  a  Habilitação  e  a  Remuneração  fixadas  e  estabelecidas  no
Anexo Único desta lei.

          Art.31. Fica o Prefeito Municipal autorizado a expedir os decretos e  regulamentos
necessários  à  fiel  execução desta  lei  e  para o  funcionamento do Programa por  ela
criado.

           Art.32. Esta lei  entra em vigor na data da sua publicação.

           Art.33. Ficam revogadas as disposições em contrário.

                                            Monte Castelo – SC, 11 de Maio de 2020.

                                                                 LEANDRO SIMÕES DE LIMA 

                                                                  Presidente
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            ANEXO ÚNICO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2020

NOME DO CARGO   HABILITAÇÃO

MINIMA EXIGIDA

CARGA
HORÁRA

SEMANAL

DE
TRABALHO

ÓRGÃO
PÚBLICO

DE LOTAÇÃO

REMUNERAÇÃO

 MENSAL EM R$

NÚMERO
DE
VAGAS 

VISITADOR SOCIAL Nível Médio 44 horas

Secretaria Municipal

de Assitência Social        1.250,00
     

     02

SUPERVISOR  DO
PROGRAMA

Nível  Superior  em
Seviço  Social,
Pedagogia,  Psicologia
e Direito 

44 horas Secretaria Municipal

de Assitência Social
        2.613,49     01

                                      Monte Castelo-SC  12 de Março de 2020.

                                         JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA

                                                      Prefeito Municipal




