
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização no Brasil. 

 

 

MENSAGEM Nº 024  

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

 

Pelo presente, encaminhamos Projeto de Lei que 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR, TEMPORARIAMENTE, 

EM FACE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 213 A 

217 DA LEI MUNICIPAL Nº 6.055/2006, EM CARÁTER EMERGENCIAL, FISCAIS DO 

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA ATUAREM JUNTO À SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.” 

para apreciação dessa casa. 

 

 O Programa Bolsa Família (PBF), criado pela Lei n° 10.836, 

em 09 de janeiro de 2004 e regulamentado pelo Decreto n° 5.209, de 17 de setembro de 2004, é um 

programa de transferência de renda com condicionalidades. Tem como objetivo romper com o ciclo 

geracional de pobreza e extrema pobreza das famílias beneficiárias, garantindo o acesso aos direitos básicos 

na área da Assistência Social, Educação e Saúde. 

 

 Em âmbito municipal, corresponde à Administração a 

gestão do Programa junto às famílias beneficiárias. Esta gestão é realizada pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social (SEDES) e co-executada pela Secretaria de Educação (SMED) e Secretaria da 

Saúde (SEMSAD), articuladas entre si através do Comitê Intersetorial do PBF. Cada secretaria co-executora 

do Programa dispõe de estrutura própria para o acompanhamento das famílias, o que reflete no repasse de 

verba do IGD (Índice de Gestão Descentralizada) ao município, cuja verba esta disponível para as três 

secretarias gerenciarem o PBF. 

 

Atualmente, cerca de 5.202 famílias são beneficiárias do 

Bolsa Família e estas devem ser acompanhadas regularmente pela Saúde, inclusive para alimentar o 

Programa no site, sob pena de São Leopoldo PERDER o repasse do recurso (IGD). A pactuação atual é de 

no mínimo alcançar o acompanhamento de 30% das famílias beneficiadas, controle este feito 

semestralmente. Porém, atualmente (mês de novembro de 2017) o percentual de acompanhamento destas 

famílias atinge somente  27,43% , que corresponde a 1.427 beneficiários. Cabendo ainda referir que o 

número de gestantes estimado, para o segundo semestre de 2017, era de 216 e até a presente data já foram 

localizadas e acompanhadas 234 gestante, ultrapassando a estimativa inicial. 

 

Assim, para garantir a verba federal disponibilizada, bem 

como, prioritariamente, oportunizar o atendimento da população de São Leopoldo que mais precisa do 

Programa, vimos, através deste projeto de lei, solicitar a autorização, por parte do Poder Legislativo, da 

contratação de 25 fiscais do Programa Bolsa Família, para atuar, em conjunto, com Secretaria de 

Desenvolvimento Social e a Secretaria de Saúde, ajudando aos atendimentos sociais.  

 

 

Ilmo Sr 

Vereador Armando Motta  

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo 

Nesta Cidade 

 

 

https://leismunicipais.com.br/a1/rs/s/sao-leopoldo/lei-ordinaria/2006/605/6055/lei-ordinaria-n-6055-2006-dispoe-sobre-o-regime-juridico-e-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-sao-leopoldo-e-da-outras-providencias


 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização no Brasil. 

 

 

Desta forma, solicitamos que esta egrégia Câmara Municipal 

aprecie e vote este projeto. 

 

São Leopoldo, 06 de março de 2018. 

 

 

 

 

 

ARY JOSÉ VANAZZI 

                                                                                                                  PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 

São Leopoldo, Berço da Colonização no Brasil. 

 

 

 

PROJETO DE LEI 

 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, 

temporariamente, em face de excepcional interesse público, nos 

termos dos artigos 213 a 217 da Lei Municipal nº 6.055/2006, em 

caráter emergencial, Fiscais do Programa Bolsa Família, para 

atuarem junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, através de 

processo seletivo simplificado. 

 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, temporariamente, em face de excepcional 

interesse público, nos termos dos artigos 213 a 217 da Lei Municipal nº 6.055/2006, em caráter 

emergencial, por 30 dias, prorrogável por igual período, a contar da data de assinatura do 

contrato, 25 fiscais do Programa Bolsa Família, para atuação junto à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, com carga horária de 40 horas semanais e vencimentos mensais no 

valor de R$ 1.595,12 (Mil, quinhentos e noventa e cinco reais com doze centavos), nível padrão 

VII, reajustáveis segundo legislação municipal. 

 

Parágrafo único. A contratação dar-se-á após a realização de processo seletivo simplificado. 

 

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, para os fins no 

disposto nesta Lei, a continuidade ininterrupta dos serviços prestados pela Rede Pública 

Municipal. 

 

Art. 3º Havendo vacância durante o prazo do contrato emergencial já existente poderá o Poder 

Executivo Municipal contratar outro Profissional para preenchimento do cargo vago. 

 

Art. 4º A contratação será regida através do contrato administrativo conforme determina os 

artigos 213 e seguintes da Lei Municipal nº 6.055/2006. 

 

Art; 5º Os contratados terão o direito de perceber o Auxílio Transporte, no valor de R$ 162,80 

(cento e sessenta e dois reais com oitenta centavos) e o Programa Alimentação no valor de R$ 

473,20 (quatrocentos e setenta e três reais com vinte centavos), nos termos da Lei Municipal 

nº 6.055/2006. 

 

Art. 6º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias: 

 

12. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

12.01.08.122.0013.2163 – FOLHA E ENC. SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

720 – 3.1.9.0.04.00.00.00.00 – 1060 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 

 

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo, .............                             
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