
    Estado do Rio Grande do Sul
    Governo Municipal de Giruá
     Secretaria de Administração

Ofício nº 090/2017                                                                                   Giruá, 06 de Julho de 2017.

SMAD/SP

Senhor Presidente

Cumprimentamos cordialmente Vossa Excelência, momento em que vimos encaminhar para

apreciação e deliberação o Projeto de Lei nº 087/2017 que “Autoriza o Executivo Municipal a

Promover Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público”.

O presente projeto tem por objetivo realizar a contratação de 02 (dois) Pedagogos, visando

atender a supervisão do Programa Criança Feliz, o qual o Município de Giruá, aderiu, através da

Secretaria Municipal de Promoção Humana, conforme documentos em anexo, e com isso trazendo

novos recursos federais ao Município, com valores iniciais partindo de R$5.000,00 (cinco mil reais)

mensais. A implantação/execução do mesmo se dará em parceria com o PIM – Programa Primeira

Infância  Melhor,  sendo  desenvolvido  em  caráter  intersetorial  e  integrado,  com  condução  e

implementação  em regime  de  responsabilidade  compartilhada  a  partir  da  articulação  entre  as

políticas  públicas  das  áreas  de  assistência  social,  de  saúde  e  de  educação,  sem prejuízo  da

interligação e conexão com os demais campos que tenham afinidade com o tema.

Informamos que o Programa Criança Feliz, instituído pelo Decreto nº8.869/2016, de 05 de

outubro de 2016, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira

infância, considerando sua família e seu contexto de vida, em consonância com a Lei nº13.257, de

8 de março de 2016. Assim, considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros seis

anos completos ou os setenta e dois meses de vida da criança. O Programa Criança Feliz atenderá

gestantes, crianças de até seis anos e suas famílias, e priorizará: gestantes, crianças de até três

anos e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família; crianças de até seis anos e suas

famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada; e crianças de até seis anos afastadas

do convívio familiar, e suas famílias. O Programa Criança Feliz tem como objetivos: promover o

desenvolvimento  humano a  partir  do  apoio  e  do  acompanhamento  do  desenvolvimento  infantil

integral na primeira infância; apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos

cuidados perinatais; colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das

famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária

de até seis anos de idade; mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das

suas famílias a políticas e serviços públicos de que necessitem; e integrar, ampliar  e fortalecer

ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas 
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Salientamos  que  este  programa  requer  profissionais  de  nível  superior  para  compor  as

equipes de referência, considerando a necessidade de estruturação e composição,  e visando a

consecução das disposições e objetivos da política pública de que trata a Lei que regulamenta o

Programa.  Estes  profissionais  serão  responsáveis  por  acompanhar  e  apoiar  os  visitadores  no

planejamento e desenvolvimento do trabalho nas visitas, com reflexões e orientações.

Enviamos em anexo cópia do Termo de Aceite, Ofício do MDSA, demonstrativo de parcelas

já repassadas ao Município de Giruá, cópia da Ata do Conselho Municipal de Assistência Social e

legislações para acompanhamento.

Por fim, as referidas contratações no âmbito orçamentário e financeiro, condizem com o

disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), oficialmente Lei Complementar Nº101/2000.

Sem mais, e nos colocando a disposição, despedimo-nos,

 

Atenciosamente,

 

RUBEN WEIMER

Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

Luiz Fernando Copetti Desbesell

Presidente do Poder Legislativo

Giruá
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PROJETO DE LEI Nº 087/2017                                                               DE 06 DE JULHO DE 2017.

Autoriza  o  Executivo  municipal  a  promover

contratação  temporária  de  excepcional

interesse público.

            Art.1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover contratação por tempo

determinado  para  atender  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público,  conforme

dispõe o artigo 37,  inciso IX da Constituição Federal,  artigo 232 da Lei  Municipal  998/90,  para

suprimento  de  vagas  existentes  na  Secretaria  Municipal  de  Promoção  Humana,  em  cargo,

quantidade, carga horária semanal e vencimento a seguir discriminados:

Cargo Quantidade Carga horária Escolaridade Exigida Vencimento

Pedagogo 02 22 horas semanais Nível Superior -

Pedagogia

Plena R$ 1.497,56

Pós-Graduação

R$1.529,70

Paragrafo  único  -   A contratação  referida  no  caput  deste  artigo  será  de  até  12(doze)  meses,

podendo ser prorrogado por igual período de tempo, conforme dispõe o artigo 235 da Lei Municipal

998/90,  alterado pela  Lei  Municipal  nº  3094/2005.  As  atribuições dos  referidos  cargos,  é  parte

integrante desta lei, no anexo único.

            Art.2º -  O contrato será de natureza administrativa, ficando assegurados ao contratado os

direitos previstos no Regime Jurídico Único – Lei Municipal nº 998/90, inclusive no que se refere ao

reajuste anual, que deverá ser na mesma data e nos mesmos índices do funcionalismo municipal.

            Art.3º  -  O  contratado  terá  seu  vínculo  previdenciário  regido  pelo  Regime  Geral  da

Previdência Social, conforme dispõe o §13 do artigo 40 da Constituição Federal.

Art.4º -  Para se efetivar a contratação será realizado processo seletivo, em conformidade

com Decreto Municipal nº 332/2011 e 637/13.

Art.5º -  Os interessados em participarem do processo seletivo, deverão comparecer, em

data, horário, local, e documentação que serão divulgados posteriormente através de Edital.

 Art.6º -  O candidato selecionado que for contratado deverá implementar a documentação

exigida pelo Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, além dos documentos, requisitos

para inscrição ao cargo.
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 Art.7º - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pela dotação orçamentária:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA

08.02 – DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

08.0243.0022.2.492 –  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.1.90.04.00.00- 9154 – Contratação por Tempo Determinado

FR: 3009 – Governo Federal – MDSA

      

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ(RS), EM 06 DE JULHO DE 2017, 62º ANO DA
EMANCIPAÇÃO.
 

RUBEN WEIMER
Prefeito Municipal
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ANEXO ÚNICO

 

CLASSE: PEDAGOGO

SERVIÇO: ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Habilitação em Nível Superior em Curso de Licenciatura

de Graduação Plena em Pedagogia, no mínimo.

ATRIBUIÇÕES: viabilizar  a  realização  de  atividades  em  grupos  com  as  famílias  visitas,

articulando CRAS/UBS, sempre que possível, para o desenvolvimento destas ações; articular

encaminhamentos para inclusão das famílias na rede, conforme demandas identificadas nas

visitas domiciliares; mobilizar os recursos da rede e da comunidade para apoiar o trabalho dos

visitadores, o desenvolvimento das crianças e a atenção às demandas das famílias; identificar

situações  complexas,  lacunas  e  outras  questões  operacionais  que  devam  ser  levadas  ao

debate no Comitê Gestor, sempre que necessário, para a melhoria da atenção às famílias.
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