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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 82/2019. 
 

 
AUTORIZA SERVIDORES CONTRATADOS 
EMERGENCIALMENTE PARA O PIM A 
DESEMPENHAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação em 
vigor; 

FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º. Ficam os servidores públicos municipais contratadas emergencialmente por 

tempo determinado com base na Lei Municipal nº 4.496, de 03 de março de 2019 e Processo 
Seletivo Simplificado nº 02/2019, autorizados a desempenharem, além das atividades do 
Programa Primeira Infância Melhor – PIM, as atividades do Programa Criança Feliz, 
concomitantemente, dentro dos limites legais dos referidos programas. 

 
Art. 2º. Os servidores contratados, de que trata o artigo 1º desta lei, ficarão lotadas 

na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social. 
 
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão a conta de 

recursos repassados pelos Governos Federal e Estadual, para a finalidade específica de 
atendimento dos programas referidos no artigo 1º desta Lei. 
 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 29 DE AGOSTO DE 2019. 
                                                                  

     CLEITON BONADIMAN 
                                                                                     PREFEITO MUNICIPAL  
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 82/2019 
 

Senhor Presidente  
Senhores Vereadores  
 
Estamos encaminhando para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa, o Projeto de 

Lei Complementar que “AUTORIZA SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE A 
DESEMPENHAREM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
O Município de Seberi aderiu aos Programas Primeira Infância Melhor e Criança Feliz, o 

que lhes é legalmente permitido, uma vez que suas ações se congregam em prol do 
desenvolvimento da primeira infância e, após a adesão passam a receber incentivo financeiro 
estadual (PIM) e federal (Programa Criança Feliz). 

 
Nos municípios onde já existem equipes instituídas do PIM, que é o nosso caso, as 

atividades do Programa Criança Feliz, adequando-se às normas do MDSA, poderão ser realizadas 
pelos mesmos profissionais, devendo estar cadastrados nos sistemas de informação do PIM e do 
MDSA. 

 
  O Programa Criança Feliz vem ampliar e qualificar as ações do PIM com incentivos 
financeiros e materiais de apoio para as equipes. A escolha de um público prioritário através de 
critérios de vulnerabilidade específicos (Programa Bolsa Família e Benefício de Prestação 
Continuada) amplia benefícios para estas crianças.  
 

A proposta do Programa Criança Feliz vem somar esforços e fortalecer as equipes já 
existentes nos territórios, não se propondo a modificá-las visto que a gestão das equipes 
pertence aos territórios. Portanto, a articulação entre os programas PIM e o Programa Criança 
Feliz no Estado resultará na ampliação e fortalecimento da rede de serviços e do número de 
famílias atendidas, promovendo o desenvolvimento integral da primeira infância em todo Estado 
do Rio Grande do Sul. 
 

Visa o presente Projeto de Lei portanto, designar servidores do Programa Primeira 
Infância Melhor para, concomitantemente atuar nos dois Programas, respeitando o número de 
famílias em situação de Bolsa Família na municipalidade.  

 
    Diante de todo o exposto, espera-se a aprovação unânime do Projeto de Lei ora 
encaminhado, em regime de urgência para que se possa dar andamento aos demais 
procedimentos legais visando o provimento dos referidos cargos públicos. 
 

 

CLEITON BONADIMAN 
Prefeito Municipal 


