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PROJETO DE LEI Nº 23/2017 
 

 
"CRIA O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE 
DIRETOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR – 
PIM, EXTINGUE O CARGO DE MONITOR DO PIM, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS."  

 
 

Art. 1º. Fica criado o 01 (um) cargo de provimento em comissão (CC/FG) de Diretor do Programa 
Primeira Infância Melhor - PIM, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, cujas atribuições e 
requisitos de provimento são estabelecidos no Anexo I desta Lei. 
 
Art. 2º.  O cargo de provimento em comissão de Diretor do Programa Primeira Infância Melhor - 
PIM passa a integrar o quadro de cargos estipulados pela Lei Municipal nº 1.953 de 28 de 
dezembro de 2001 e alterações posteriores. 
 
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas eventuais 
disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº. 3.620/2013. 

 
 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
 
SEBERI, 27 DE JANEIRO DE 2017. 
 
 

 
CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO 01 

 
 

Categoria Funcional: DIRETOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM 
 
Vagas: 01 (uma) 
 
Padrão de Vencimento: FG-03 / CC-03 
 
ATRIBUIÇÕES:  
 
Descrição sintética: Dirigir, coordenar e chefiar o planejamento, organização e  implementação 
da Política Municipal voltadas a coordenação dos visitadores do PIM para ao atenção integral a 
crianças, desde a gestação até os 5 anos de idade, com ênfase na faixa etária de zero a três anos, 
contemplando ações da família e comunidade, na forma estabelecida na  legislação municipal , 
federal e estadual; Na sua relação de confiança, Assessorar o Prefeito Municipal e o Secretário 
da Pasta. 
 
Descrição analítica: Coordenar, dirigir e chefiar as ações dos Visitadores, promovendo o bom 
funcionamento do PIM, respeitando sua Metodologia e garantindo uma atenção de qualidade às 
famílias e suas crianças, principalmente àquelas em situação de vulnerabilidade e risco social, 
por meio de atividades centradas na criança e na gestante, em seu contexto familiar e 
comunitário com apoio das Redes de Serviços; Dirigir e realizar a interlocução entre os 
Visitadores e o GTM – Grupo Técnico Municipal, encaminhando demandas identificadas nas 
rotinas de trabalho e planejando e coordenando, de modo coletivo, as estratégias para 
qualificação da política e da atenção destinada às famílias; Coordenando o trabalho dos 
Visitadores, acompanhando e orientando suas atividades, especialmente as ações de 
sensibilização das famílias e comunidades para as ações do RC/PIM e das demais políticas de 
apoio à família, além das ações de planejamento e execução dos atendimentos/Modalidades de 
Atenção; Apoiar e coordenar a construção de relações de caráter dialógico entre os Visitadores e 
as famílias, garantindo uma atenção centrada nas demandas de cada família, gestante e criança; 
Fortalecer os saberes e práticas dos Visitadores, promovendo formações continuadas, com base 
nas demandas identificadas no acompanhamento sistemático de suas atividades; Dirigir e 
coordenar o preenchimento dos formulários das documentações previstas na Metodologia do 
PIM; Participar e coordenar a Capacitação Inicial para Monitores do PIM, promovida pelo GTE 
e/ou GTM e das demais formações sobre temas afins à política, disponibilizadas pelo município 
ou pelas equipes estaduais que realizam apoio institucional aos municípios; Dirigir e coordenar a 
realização, com apoio do GTM, o matriciamento das equipes municipais sobre temas afins às 
políticas de atenção à família, gestante e criança, especialmente, sobre a promoção do 
desenvolvimento na primeira infância; Promover e/ou participar de encontros sistemáticos com 
as equipes que desenvolvem ações correlacionadas ao PIM/RC no Município e nos territórios 
adscritos, especialmente as equipes de saúde, educação e assistência social; Dirigir, assessorar e 
apoiar a Rede de Serviços na promoção de encontros para formações continuadas que priorizem 
a construção de conhecimentos através do compartilhamento de saberes e práticas sobre temas 



 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI 
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000 
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127 
Email: secretaria@pmseberi.com.br 
Site: www.pmseberi.com.br 
CNPJ 87.613.196/0001-78 

 
 

 
 

afins às políticas de atenção à família, gestante e criança, com espaço para acolhimento das 
demandas identificadas nas rotinas de trabalho, em iniciativas que priorizem o equilíbrio entre 
as questões metodológicas; Realizar outras tarefas afins. 
 
FORMA DE RECRUTAMENTO: Livre nomeação/designação e exoneração 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, devendo ficar à 
disposição do Prefeito Municipal e do representante da Secretaria Municipal para qual for 
designado, podendo ser convocado para atender chamados de urgência. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: 18 anos completos até 70 incompletos; 
b) Escolaridade: Ensino Médio Completo; 
c) Forma de Ingresso: Livre nomeação e exoneração.  
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº. 23/2017 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente e Senhores Vereadores, 
 
Prazerosamente cumprimentamos Vossas Excelências, oportunidade em que 

encaminhamos o presente Projeto de Lei, que “CRIA O CARGO DE DIRETOR DO PROGRAMA 
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR – PIM, EXTINGUE O CARGO DE MONITOR DO PIM, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
O Executivo Seberiense, através da Lei Municipal nº. 3.620/2013, criou o cargo de 

Monitor do PIM. 
 
No entanto, a nomenclatura do cargo está equivocada, bem como as atribuições do 

mesmo, as quais devem ser de direção, chefia e assessoramento. 
 
Deste norte, visando a correção de meros equívocos legislativos, a presente proposta 

tem como objetivo a alteração do nome do cargo de Monitor do PIM para Diretor do PIM, bem 
como a adequação de suas atribuições que, como já dito, devem corresponder a funções de 
direção, chefia e assessoramento. 

 
De modo a facilitar a compreensão e a adequação à prática administrativa, será extinta a 

Lei Municipal nº. 3.620/2013, que criou o cargo de Monitor do PIM, passando a viger somente o 
novo texto legal que neste momento se apresenta, sem qualquer alteração financeira ou 
funcional para o Poder Público, visto que o cargo contará com o mesmo padrão de vencimento 
do anterior (CC-03/FG-03). 

 
Assim, diante da legalidade e legitimidade desta proposta legislativa, buscamos a 

colaboração do Legislativo Seberiense na aprovação do presente e projeto de lei. 
 
Seberi-RS, 30 de janeiro de 2017. 

 
 
 

CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 


