
PROJETO DE LEI Nº ___/2020.

 

Dispõe sobre a inserção de Assistente 
Social e Psicólogo na rede pública 
municipal de Educação Básica

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a inserir Assistente Social 

e Psicólogo na rede pública municipal de educação básica.

§ 1º Assistentes Sociais e Psicólogos(as) integrarão equipes multiprofissionais 
que atuarão na rede pública de educação básica atendendo a necessidades 
técnicas e prioridades definidas pelos Planos e Políticas de Educação. 

§ 2º As equipes multiprofissionais contribuirão para a melhoria da qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, 

atuando, dentro de suas especificidades, na mediação das relações sociais e 

institucionais.

§ 3º Os processos de trabalho das equipes multiprofissionais deverão 

considerar o projeto político-pedagógico da rede de educação básica e das 

instituições de ensino.

Art. 2º A atuação técnica dos(as) assistentes sociais e psicólogos(as) se dará 
na observância dos projetos éticos-políticos profissionais, das normativas e dos 
instrumentais teóricos e metodológicos do Serviço Social e da Psicologia, 
respectivamente.

Art. 3º Os profissionais de que trata esta Lei serão originários de cargos de 
provimento efetivo da Prefeitura e serão lotados no quadro de servidores da 
Secretaria Municipal da Educação de Gramado.

Art. 4º O Executivo Municipal fica autorizado a incluir no Plano Plurianual 
vigente a inserção de psicólogos e assistentes sociais na Política de Educação 
municipal.
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Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

 

Gramado, 10 de dezembro de 2020.

  

João Alfredo de Castilhos Bertolucci

Prefeito de Gramado
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JUSTIFICATIVA I

 

Exma. Sra. Presidente:
 

João Alfredo de Castilhos Bertolucci, Prefeito de Gramado, no uso de suas 

atribuições legais, vem, respeitosamente, à presença dos Nobres Edis, apresentar o 

seguinte projeto de lei que Dispõe sobre a inserção de Assistente Social e Psicólogo 

na rede pública municipal de Educação Básica.

Por intermédio do presente projeto de lei, o Executivo Municipal vem solicitar a 

esta Egrégia Casa Legislativa a aprovação da inserção de Assistente Social e 

Psicólogo na rede pública municipal de Educação Básica.

A Lei Federal nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019, disponibilizou um ano 

para que os sistemas de ensino tomassem as providências necessárias ao 

cumprimento de suas disposições que se referem à prestação de serviços de 

psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica, por meio de 

equipes multiprofissionais.

O projeto em discussão aporta o início das providências adotadas para atender 

a demanda dentro do prazo estipulado em lei.

Para além da obrigação legal, a proposta apresentada possibilita os avanços 

almejados pela construção histórica das categorias e dos movimentos sociais que 

lutam pela melhoria da qualidade da Política de Educação.

O Plano Municipal de Educação de Gramado (2015-2025), sancionado na Lei 

Municipal nº 3.406, de 23 de junho de 2015, por exemplo, traz, em seu texto, 27 

(vinte e sete) vezes a palavra “saúde” e 17 (dezessete) vezes a expressão 

“assistência social” e 4 (quatro) vezes o termo “vulnerabilidade social”.

Estima-se que o período pós-pandemia seja um momento desafiador para 

todas as Políticas Públicas, especialmente para Educação. A recuperação da lacuna 

educacional exigirá além de empenho profissional, condições físicas e recursos 

humanos apropriados. Considera-se que, para reduzir o déficit educacional, sejam 
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necessárias intervenções intersetoriais e interdisciplinares focadas na melhoria dos 

processos de ensino-aprendizagem, processos que se tornarão mais efetivos 

estando o Serviço Social e a Psicologia vinculados diretamente à Secretaria de 

Educação.

Cabe ressaltar que, embora haja o atendimento desses profissionais na rede 

intersetorial (Assistência Social e Saúde), o trabalho de Assistentes Sociais e 

Psicólogos(as) vinculados diretamente ao quadro de efetivos da Educação é 

necessário e conveniente visto que tais servidores poderão se dedicar, de modo 

contínuo e integral, aos objetivos específicos para melhoria da qualidade da 

Educação Básica.

Apresenta-se abaixo algumas contribuições possíveis que tais profissionais 

poderão agregar à Educação:

O Serviço Social e a Psicologia, em equipe multiprofissional da educação, 
poderão contribuir para:

I - assegurar o direito de acesso e de permanência na escola; 

II - promover garantias para o pleno desenvolvimento do estudante;  

III - atuar em processos de ingresso, regresso, permanência e sucesso do 

estudante;

IV - ampliar e fortalecer a participação familiar e comunitária em projetos 

oferecidos pelo sistema de ensino;  

V - empenhar esforços para efetivar o direito à educação básica do estudante 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, jovens e adultos, comunidades tradicionais, pessoas em privação de 

liberdade e do estudante internado para tratamento de saúde por longo período;  

VI - promover ações de valorização do trabalho dos profissionais da rede 

pública de educação básica; 

VII - propor estratégias de intervenção em dificuldades escolares relacionadas 

a situações de violência, uso abusivo de drogas, gravidez na adolescência, 

vulnerabilidade social;  

VIII - acompanhar famílias em situações de ameaça, violações de direitos 
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humanos e sociais;  

IX - articular a rede de serviços para assegurar proteção de mulheres, crianças, 

adolescentes, idosos, vítimas de violência doméstica, de intimidação sistemática 

(bullying);  

X - oferecer programas de orientação e apoio às famílias mediante articulação 

das áreas de educação, saúde, assistência social;  

XI - monitorar o acesso, a permanência e o aproveitamento escolar dos 

beneficiários de programas de transferência de renda;  

XII - incentivar o reconhecimento do território no processo de articulação do 

estabelecimento de ensino e demais instituições públicas, privadas, organizações     

    comunitárias locais e movimentos sociais;  

XIII - promover ações de combate ao racismo, sexismo, homofobia, 

discriminação social, cultural, religiosa;  

XIV - estimular a organização estudantil em estabelecimentos de ensino e na 

comunidade por meio de grêmios, conselhos, comissões, fóruns, grupos de 

trabalhos, associações, federações e outras formas de participação social;  

XV - divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Igualdade 

Racial, o Estatuto da Juventude, a legislação social em vigor e as políticas públicas, 

contribuindo para a formação e o exercício da cidadania do estudante e da 

comunidade escolar; 

XVI - acompanhar o adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas 

e a respectiva família na consecução de objetivos educacionais;  

XVII - fortalecer a cultura de promoção da saúde física, mental, social, sexual, 

reprodutiva;  

XVIII - apoiar o preparo básico para inserção do estudante no mundo do 

trabalho e na formação profissional continuada;  

XIX - contribuir na formação continuada de profissionais da educação. 

Especificamente o Serviço Social na Educação pode contribuir com:
I - assessoramento para elaboração, execução e avaliação de políticas 

públicas baseadas em evidências, voltadas à educação, para desenvolvimento da 
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cidadania, da participação social, do exercício e defesa dos direitos civis, políticos e 

sociais da coletividade;  

II - fornecimento de subsídios técnicos para projetos políticos-pedagógicos, 

planos e programas estratégicos da Secretaria da Educação;  

III - mapeamento de vulnerabilidade e potencialidades sociais das 

comunidades em que estão inseridas as instituições de ensino;  

IV - intermediação e facilitação do desenvolvimento da cidadania nos 

processos de ensino-aprendizagem de modo a assegurar a universalidade de 

acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como 

sua gestão democrática;  

IV - intervenções sociais e orientações técnicas frente a dificuldades no 

processo de ensino-aprendizagem decorrentes da questão social em suas diversas 

expressões, tais como a evasão escolar, violência, intimidação (bullying), exclusão 

social, preconceitos, desigualdades, entre outras;

V - participação na garantia da qualidade de serviços do estudante infanto-

juvenil, de modo a fortalecer o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente 

como sujeitos de direitos e deveres;  

VI - aprimoramento da relação entre a escola, a família e a comunidade de 

modo a promover a eliminação de todas as formas de preconceito e sexismo;  

VII - favorecimento do processo de inclusão e permanência do estudante com 

necessidades educativas especiais na perspectiva da inclusão escolar;  

VIII - intervenção junto às famílias no enfrentamento das situações de ameaça, 

violação e não acesso aos direitos humanos e sociais;  

IX - realização de assessoria técnica junto à gestão escolar, bem como 

participação em espaços coletivos de decisões e controle social;  

X - fortalecimento do acompanhamento e monitoramento do acesso, da 

permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de 

transferência de renda e demais referenciados na rede de Proteção Social;  

XI - contribuição com a formação continuada de profissionais da rede pública 

de educação básica.
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Especificamente a Psicologia na Educação pode contribuir com: 
I - subsídios para a elaboração de projetos pedagógicos, planos e estratégias a 

partir de conhecimentos da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem;

II - assessoria para elaboração, execução e avaliação de políticas públicas 

voltadas à educação;  

III - promoção do processos de ensino-aprendizagem mediante intervenção 

psicológica;  

IV - orientação das ações e estratégias voltadas a casos de dificuldades nos 

processos de ensino-aprendizagem, evasão escolar, atendimento educacional 

especializado; 

V - realização de avaliação psicológica ante a necessidades específicas 

identificadas no processo ensino-aprendizado;  

VI - qualificação da integração entre a equipe da educação básica, a 

comunidade a escola, o estudante, a família e a rede intersetorial;  

VII - contribuição com a formação continuada de profissionais da educação;  

VIII - implementação de programas de orientação profissional;  

IX - avaliação das condições psicológicas presentes na transmissão e 

apropriação de conhecimentos;  

X - participação técnica em ações de enfrentamento à violência e preconceitos 

na escola.  

As contribuições acima destacadas podem ser adequadas, dentro dos limites 

profissionais de cada área, de acordo com as prerrogativas do Conselho Municipal 

de Educação, da Gestão da Secretaria e da comunidade escolar.  

Assim, em consonância com as orientações nacionais, aportamos subsídios 

para a regulamentação da Lei 13.935/2019, na qual temos assistentes sociais e 

psicólogos como importantes atores, nesse cenário em que se busca o 

fortalecimento da Política de Educação, motivo pelo qual se requer, na forma do art. 

6, incisos I e II, e art. 60, inciso III, da Lei Orgânica  do Município de Gramado, a 

apreciação e consequente aprovação do presente projeto de lei.

Contando com a apreciação e consequente aprovação do presente projeto de 
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lei, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e distinta 

consideração.
 

Gramado, 10 de dezembro de 2020.  
 

 

João Alfredo de Castilhos Bertolucci 
Prefeito de Gramado  

 

 

Visto Jurídico:

 

João Gilberto Barbosa Barcellos 
Procurador-Geral do Município 

 

8 / 8


