
LEI Nº 6.064, DE 29 DE ABRIL DE 2004.

Autoriza o Poder Executivo a aderir, implantar 
e  operacionalizar  o  Programa  Primeira 
Infância Melhor e dá outras providências.

ALEXANDRE A. GOELLNER, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que o Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.  1º Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  aderir,  implanta  e 
operacionalizar o Programa Primeira Infância, com a Secretaria de Saúde do Rio Grande 
do Sul, com vistas ao desenvolvimento de programas para promoção do desenvolvimento 
integral de crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade, com ênfase no período de 0 (zero) 
a 3 (três) anos e gestantes, com ações conjuntas entre a Secretaria Municipal da Saúde, 
de Educação e Cultura e Habitação e Assistência Social.

Art. 2º Através do programa, o Município, para garantir a parceria com o 
desenvolvimento  do  programa  e  o  recebimento  de  incentivo  financeiro  previsto  da 
legislação do Estado do Rio Grande do Sul/SES, se responsabiliza em:

I – Implantar o programa “Primeira Infância Melhor” no Município;
II  –  Implementar  no  âmbito  do  Município  as  ações  necessárias  a 

consecução deste programa em todas as etapas previstas no Termo de Adesão;
III – Garantir as condições necessárias para o processo de capacitação e 

de educação dos monitores e visitadores.

Art. 3º Visando atender necessidade temporária de excepcional interesse 
público, para a implantação do programa PIM, fica o Poder Executivo autorizado a efetuar 
contratação de Monitores e Visitados.

Art. 4º Ficam criados 02 (dois) cargos de Monitores e 11 (onze) cargos de 
Visitadores, definidos no Anexo I da presente Lei, a serem preenchidos mediante contrato 
emergencial e sob regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.

Parágrafo Único. A contratação a que se refere o caput deste artigo será 
pelo prazo de 12 (doze) meses, o qual caso seja de interesse da Administração Municipal e 
a persistirem os motivos da contratação, poderá ser prorrogado por igual período.

Quantidade Código Cargo Vencimento
02 CLT Monitor Programa Primeira Infância Melhor 300,00
11 CLT Visitador Programa Primeira Infância Melhor 240,00
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Art. 5º  As despesas decorrentes desta Lei serão cobertas pelo superávit 
financeiro do exercício anterior, relativo a execução do Programa Primeira Infância Melhor 
no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), oriundo do Fundo Estadual de Saúde, 
arrecadação a maior de R$ 24.480,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais), 
também  relativo  ao  repasse  do  Incentivo  para  a  Manutenção  do  Programa  Primeira 
Infância  Melhor  do  FES  e  R$  12.760,00  (doze  mil,  setecentos  e  sessenta  reais)  de 
dedução da rubrica orçamentária da seguinte dotação do Orçamento vigente:

                                09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
0902.1012201742.181 - Subvenção ao CMPP
  826-5/445042010000 - Auxílios para Obras e Instalações – Rec: ASPS

Art. 6º As fontes de financiamento para o custeio das ações elencadas no 
artigo 1º desta Lei serão transferidas Fundo a Fundo, Estadual ao Fundo Municipal de 
Saúde,  através  de  recursos  específicos  oriundos  da  Resolução  CIB/RS  e  Portaria  nº 
15/2003/SES ou criação de conta específica.

Art.  7º  Autoriza  o  Poder  Executivo  a  abrir  um  Crédito  Especial  no 
Orçamento do corrente exercício, no valor de R$ 37.720,00 (trinta e sete mil, setecentos e 
vinte  reais)  para  cobrir  as  despesas  oriundas  da  presente  Lei,  recursos  por  fontes 
vinculadas, visando o recebimento de recursos financeiros para complementar o programa, 
através do Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Carazinho, 29 de abril de 2004.

                                                                                          ALEXANDRE A. GOELLNER
                                                                                                Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura Municipal:

MYRIAM SIMÕES PETRY
Sec. Mun. da Administração
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LEI Nº 6.064
ANEXO I

CARGO: Monitor

ATRIBUIÇÕES:
- promover as vias não formais de desenvolvimento integral da criança na comunidade;
-  sensibilizar  os  integrantes  da  comunidade quanto  à  necessidade de  proporcionar  às 

crianças um desenvolvimento melhor;
- participar dos cursos de formação e atualização propostos pela Coordenação Municipal 

do Programa;
- cumprir com as tarefas solicitadas pela Coordenação Municipal;
- participar de levantamento e diagnóstico relativos à população de área abrangida pelo 

Programa;
- capacitar e orientar o trabalho dos visitadores que atuam diretamente com as crianças e 

famílias;
- preparar um plano de metas que permita aos visitadores desenvolverem suas tarefas de 

forma exitosa;
- supervisionar e assessorar o trabalho dos visitares;
- avaliar em um primeiro nível o resultado do trabalho alcançado com as crianças;
- mobilizar os recursos da comunidade em apoio ao trabalho dos visitares;
-  realizar  funções  de  visitador  para  vivenciar  de  maneira  direta  as  particularidades  e 

peculiaridades deste trabalho;
- distribuir seu tempo de maneira eficaz para acompanhar os diferentes aspectos do seu 

trabalho;
- articular, informar e atualizar a rede de serviços do Programa no Município;
- consolidar os dados obtidos bimestralmente;
- outras atividades afins.

QUALIFICAÇÕES EXIGIDAS:
Instrução – Ensino Médio Completo
Carga horária de 30 horas semanais

3



LEI Nº 6.064
CARGO: Visitador

ATRIBUIÇÕES:
- pessoa que realiza o trabalho diretamente com as famílias;
- tem como função fundamental orientar as famílias para que realizem as atividades de 

estimulação do desenvolvimento das crianças;
- orienta-as para que dêem continuidade às ações, visita as casas e controla a qualidade 

da realização das ações educativas e os resultados alcançados pelas crianças;
- cada visitador será responsável pelo trabalho com 25 famílias;
- cada grupo de 10 visitadores receberá a coordenação de um monitor;
- realizar visitas domiciliares em locais e logradouros públicos e privados relacionados ao 

Programa PIM;
- registrar informações em formulários, documentos, relacionados com as atividades do 

PIM;
- realizar atividades grupais envolvendo as famílias;
- registrar o mapeamento de áreas de risco social;
- promover ações de prevenção;
- identificar áreas de risco social;
- consolidar os dados obtidos trimestralmente;
- outras atividades afins.

QUALIFICAÇÕES EXIGIDAS:
Instrução – Ensino Fundamental Incompleto.
Carga horária de 30 horas semanais
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