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PROJETO DE LEI Nº 156-01/2021 
  

Autoriza o Poder Executivo a contratar, em 
caráter temporário e de excepcional 
interesse público, na forma do Art. 37, inc. 
IX, da Constituição Federal, os profissionais 
que menciona. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a contratar, em caráter temporário e de 

excepcional interesse público, na forma do disposto no art. 37, Inc. IX, da Constituição 
Federal, para atuarem junto à Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 01 (um) 
ano, podendo ser prorrogado por igual período, os seguintes profissionais: 

I- 01 (um) Monitor-Supervisor, com carga horária de 30 (trinta) horas 
semanais, com salário de R$ 2.800,00; 

II- 05 (cinco) Visitador, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 
com salário de R$ 1.550,00. 
  

Parágrafo único. As atribuições de Monitor-Supervisor e Visitador constam no 
Anexo I. 

 
Art. 2º O contrato firmado entre as partes poderá ser rescindido antes do 

término previsto no caso da extinção dos motivos que geraram a contratação 
emergencial autorizada pela presente Lei. 

 
Art. 3º A remuneração a ser paga ao contratado será a constante no art. 1º 

desta Lei para o cumprimento da carga horária semanal. 
 
§ 1º Em caso de cumprimento de carga horária diversa da estipulada para 

função correspondente, a remuneração paga será calculada proporcionalmente à 
carga horária efetivamente realizada. 

 
§ 2º Além do valor mensal estipulado no art. 1º, o contratado terá direito ao 

vale-alimentação, nos termos da Lei Municipal nº 4.034, de 15 de julho de 2005, e 
alterações posteriores. 

 
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelas dotações 

orçamentárias especificas. 
 
Art. 5° O art. 1° da Lei Municipal n° 7.273, de 10 de março de 2020, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 
 

 “Art. 1° .... 
 

I- 01 (um) Monitor-Supervisor, com carga horária de 30 (trinta) horas 
semanais, com salário de R$ 2.800,00; 

II- 02 (dois) Visitador, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 
com salário de R$ 1.550,00.” 
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Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 07 de dezembro de 2021. 
 
 
 Elmar André Schneider 

     Prefeito de Estrela 
 
César Augusto Pereira da Silva 

Secretário da Adm. e Segurança Pública  
 
Visto da Assessoria Jurídica 
_______________________ 
Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 07 de dezembro de 2021. 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 156-01/2021 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 

Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 
156-01/2021, que autoriza a contratação emergencial e temporária, na forma do art. 
37, IX, da Constituição Federal/88, profissionais que menciona. 

O presente Projeto de Lei visa autorizar a contratação 
emergencial e temporária, de 01 (um) Monitor-Supervisor e 05 (cinco) Visitador do 
programa Primeira Infância Melhor e do Programa Criança Feliz para atuarem com 
gestantes e com crianças de 0 a 6 anos de idade (conforme critérios de atendimento 
dos programas). 

Ainda, os encargos resultantes destas contratações serão 
reduzidos preferencialmente do recurso estadual do programa Primeira Infância 
Melhor e do recurso federal do Programa Criança Feliz. 

As contratações serão pelo período de 01 (um) ano, a 
contar da assinatura do contrato, com possibilidade de prorrogação por igual período. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei do 
qual aguardamos análise e emissão de Parecer. 

 

Atenciosamente, 
 
 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 
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ANEXO I 
 
 
CARGO: MONITOR-SUPERVISOR 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 horas semanais 

 

REMUNERAÇÃO: R$ 2.800,00 

 

FORMAÇÃO NECESSÁRIA: formação em Nível Superior Serviço Social ou 
Psicologia. 
 
Atribuições:  

- Atuar no apoio e supervisão dos visitadores, bem como implementação e 

manutenção dos Programas no município, através de atividades de capacitação e 

educação permanente dos visitadores sobre os serviços e políticas setoriais no 

território, bem como acompanhar visitas periodicamente; 

- Viabilizar a realização de atividades em grupo com as famílias visitadas, articulando 

os serviços da rede municipal (ex.:CRAS/UBS) sempre que possível para o 

desenvolvimento destas ações; 

- Articular encaminhamentos para inclusão das famílias na rede, conforme demandas 

identificadas nas visitas domiciliares; 

- Monitorar 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 do Grupo Técnico Municipal - GTM; 

- Alimentar e monitorar os sistemas dos dois programas (Sispim e Criança Feliz), 

visando a garantia dos atendimentos das famílias e o recebimento dos recursos 

vinculados ao preenchimento dos sistemas; 

- Monitorar as metas e os recursos advindos dos dois programas; 

- Planejar as ações dos programas, em conjunto com o GTM e Comitê Gestor; 

- Participar de reuniões, convocações e capacitações dos programas e das secretarias 

vinculadas ao PIM/PCF. 
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CARGO: VISITADOR 

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas semanais 

 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.550,00 

 

FORMAÇÃO NECESSÁRIA: a) Ensino Médio em magistério e/ou b) Ensino técnico 
nas áreas da saúde c) Ensino superior nas áreas da saúde, educação ou assistência 
social e/ou d) Pós graduação nas áreas da saúde, educação ou assistência social 
* Serão admitidos candidatos com curso em andamento ou concluído. 
 

Atribuições:  

- Receber formação e capacitação necessárias para desenvolver suas atividades; 
- Planejar e executar as modalidades de atenção individual e grupal; 
- Planejar e executar o cronograma de visitas às famílias; 
- Visitas semanais às famílias cadastradas nos programas, com objetivo de orientá-las 
no que se refere ao relacionamento familiar, estimulação e desenvolvimento infantil, 
capacitando-se para realizar as atividades que visam o desenvolvimento integral da 
criança, desde a gestação; 
- Orientar as famílias sobre as atividades de estimulação adequadas a cada faixa 
etária; 
- Acompanhar e controlar a qualidade das ações educativas realizadas pela família 
junto as crianças bem como as ações realizadas pelas gestantes; 
- Acompanhar atividades de grupos realizadas em serviços da rede e inserir novos 
participantes; 
- Acompanhar e avaliar os resultados obtidos pelas crianças e pelas gestantes; 
- Auxiliar na identificação de problemas familiares, violência doméstica, violência 
contra a criança, crianças portadoras de necessidades especiais, entre outras, 
devendo ser comunicado de imediato ao GTM / Comitê Gestor do Criança Feliz; 
- Uso obrigatório de identificação oferecido pelo programa, bem como capa de chuva 
em dias propícios; 
- Manter postura ética e adequada a sua função, com sigilo e discrição; 
- Observar os protocolos de visitação e fazer os devidos registros das informações 
acerca das atividades desenvolvidas; 
- Consultar e recorrer ao supervisor sempre que necessário; 
- Registrar as visitas; 
- Zelar pela sala e pelos materiais destinados aos programas; 
- Realizar outras tarefas afins, conforme orientação do GTM / Comitê Gestor do 
Criança Feliz. 
 


