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rDENTrncAçÃo oo oBJETo

Considerando a neeessidade de se investir em políticas públicas para a primeira infância, o estado do Riq Grande do 5ul integra as

ações de implantação e implementação dos Programas Criança Feliz e Primelra lnfância Meihor. Ambas apostâm no bern-estar social,

a partir do protagonismo das próprias famí!ias, desenvolvendo os programas com a Secretaria Municipal da 5aúrje e a Secretaria de

Desenvolvimento Social e Habitação.
A integração entre âs açôes do PCF e PIM e a rede lnter setorial constitui-se em estratégia necessária para a articulação de

encaminhamentos, a partir das demandas das famílias. Âssim a intersetor alidade presente em ambos os prograrnas que abrange as

políticas de Assistência Social, 5aúde, Cuitura, [ducação e Justiça, dentre outra§, deve ser assegurada. 0 díálogo entre as políticas

deve ser favorecido por meio das instâncias locais de

Gestão dos Prograrnas e contâr corn estratégias diversas corno, por exernplo, o desenvolvimento de uma agenda afiiculada em

âmbito local.

Visando a convergência de esforços, é fundarnental que a intersetrer aiidade na prática cotidianã seja apoiada pelo alinhamento

entre as políticas, abrangendo o planejaments e o desenvolvimento das ações. É importante que c planejamento e debates Inter

setoriais acercã dos Programas viabilizem, alérn das visitas dorniciliares e do suporte às demandas por elas identificadas, outras açôes

para a atenção às farníiias e crianças, considerando diagnósticos sobre a primeira infância ern ámbito local.

A articu!ação lnter setorial, além de proporcionãr aos profissionais envolvidos diferentes forrnas de aprendizagem, de construção do

conhecimento e de estratégias de integração das ações ern rede, quaiifica a atenção básica, a educação básica e a proteção social

básica. Contribui para ampllação de conhecimentos acerca das famílias e da comunidade e conversão de esforços das diferentes
políticas para o apoio à família na

garantia de acessos, fortalecimetrto de vínculos familiares e comunitáriss, estímulo ao desenvslvimento integral das cnianças e

construção de terrítórios e contextôs mais favorecedores ao desenvolvirnento infantil. Nessa direção, a intersetor alidade visa

potencializar a proteção das famílias e suas crianças, além de contribuir para a redução da ocorrência de vulnerabilidaoes e riscos

sociais, a que estão expostas.

Elementos de despesas qu€ o recurso financeíro do P!M/Criança Feliz pode ser utilizados:

I ai Pagarnento de Servidores Públicos, Tempcrários, Efetirros au Comissionados

I b) eagamento de Passagens e Diárias, inclusive para funcionários de outras Secretarias municipais,lestaduais quando convidados pela

I Secretaria cle Assistência Social para participarem de atividades do Programa. 5e permiticio pela legislação municipal, tarnbém pode

I ser realizado o pagamento de passagens e diár'ias de pessoas não vinculadas à aCministração pública, se.lustiÍicada a necessidade de

L,, pr"r"nça em atividade de interesse do Programa

c) Despesas administrativas como contas de água, luz, telefone, internet etc

di Reforma de imóveis próprios

e) Aluguel de bens e móveis, inclusive aiuguel de veículos

f) Contratação de Serviços de Pessoa Física

g) Contratação de Serviços de Pessoa iurídica
h) Vestuário a ser utilizado pelos trabalhadores no exercício da Íunção
i) Materiais lúdicos e pedagógicos utiiizados nas atividades com as crianças e suas famílias
j) Pagarnento de combustível para veículos de propriedade do poder público

k) Aquisição de diversos outros bens e materíais de consumo, necessários a pi'over condições adequadas à execução do Prograrna

FORMA DE EXECUçÃO DA§ ATIVIDADES/METAs DO PROJETO

O programa constitui urna forma de intervenção social planejada, ã ser executada por profissionais qualificados, que desenvolveram

interações iúdicas, culturais e esportivas, como forma de expressão, interação e sociabilização e proteção social. 0 projeto se

desenvolve em visitas domiciliares, semanais ou em grupos de famílias atendidas. Meta do município é até 150 indivíduos"

PARÂMETROS PARA DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Será avaliado e monitorado pela secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, através de visitas e análise de reiatórios de

atividades. Será fiscalizado pelo ccnselho municipal de direitos das criança e adolescente e conselho municipal de Assistênçia Social,

além do GTM.
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CONCiDIN-TE

N,la qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da iei, que

inexiste qualquer débito ou situaçãa de inadimplência, que impeça a transferência de recur§os oriundss de

dotaçcies consigrradas no &rçârÍ*í!to ri* Município na forma deste Plano de Trabalhç.
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