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1BE?-{T1F}C.&çÃO DO SB-rEr 0 :

Considerando a necessidade de se investir em políücas públicas para a primeíra íntâncía, o estado do §is Grande do Sul lntegra as

ações de implantação e implementação dos Programas Criança Feliz e Primeira lnfância Melhor. Ambas apostam no bem-estar social,
+ n:éía els ryerç.*i<rc* d.a: prfu-ias§*r*S§m, rkwÜtvetrt{1} r"§' sn-*gÉ***êã§*mx-o a §esr#aria ã#u**eÉp* da *ridc * a §ecretaria de
Desenvotvimento Social e Habttação.

A integração entre as ações do PCF e PIM e a rede lnter setorial constitui-se em estratégia necessária para a articulação de

polítícas de Assist&rcÍa §ociaf, §aúde, C$íüsrq, Êduca@ eÍrsti,p, de*tre outr*s, deve ser asr,eguraría" ü díáíügtr erire a: ptriíiicar
deve ser favorecido por meio das instâncias locais de

âmbitokal.
Visando a convergência de esforços, é fundamental quê a intersetor alidade na prática cotidiana seja apoiada pelo alinhamento

entre as @Íflcas, ãt#aí,Wiêrrd§ {} $ae}axer*to e o &ern*oür,Í-ríl8!}tÉ} das *çíes É ,r.".porta*.te que r* g&a-r]q1a- xl§nâ+ t Se&ates liiter
setoriaís acerca dos Frrya*ras v*a&í&xem, a§é*n sí*: vWa* dariciiarer s do s*port+ àl cír.a:a*rIar gurr l,tar #e+tf,a:das, +*tras açêes
para a atenção às famílias e crianças, considerando diagnósticos sobre a primeira infâncÍa em âmbito local.
Â s*íl*;k6&t íír# *ffí#, aári d* uiú'Früi-ürrrb* *r*s ;;ruri*;â*;.:í* *rri;###r,*' difei-*rtes inmm de apreurd*'ragenr, de eonstrução dn

;**#*a:k**:'Ê* * ** a;âra.{ég*m r3* ír*â,trfffu§* ;{:*;o;3t.+ eiri re$*, c{*r*iifrçea a r:c&:fuásica, a,edrxcaçãp fuÉsõca e a poteção social
básica. Contribui para ampliação de conhecimentos acerca das famílias e da comunidade e conversão de esforços das diferentes
polÍticas para o ryob à {am{trâ"a r**
garan!ía de xessrrs,, furâaiÊcí*ner§* de §teüsísf.farnãiãí*: e r-srnu*-rÉári<r*, estírr,**d* ae.eíeger*n*&*i;***:t+ i*taqrai ria* ;:ría;-4a: e
construção de territórios e contextos mais fzvorecedores ao desenvolvímento inÍantil. fiIessa direção, a intersetor aÍídade vísa
paten*ializara profeçâo das famílias e suas crianças, dém de can$ibuir para a redu§a da ocarrência de vulnerabiüdades e riscos
ffi{*a*6, *e{§effi&ffiFffi-

Elementos de despesas que o recurso financeiro do PIM/Criança Feliz pode ser utilizados:
a! Fryamxer** de krveÍsres Fliàk"o*, Tenrpon#lcs, Eíetisos *r-r Çrunisçk-*ra-d*§
bJ Pagamento de Passagens e Diánas, inclusíve pNa íunáonários de sutras SecretarÍas munícípa?slestad*aÍs quârrdo ccnvidados pela
Secretaria de Assistêncía Social para partÍciparem de atividades do Programa. Se permitido pela legislação municipal, também pode
.":f.E l'*Er-!iad* Á: *-Eêt?1§t::Érr aÍe p**rrye*: e rliári** rle *x=;::r:r rrãl fxlc'3!L*{l**,& ad*i*râ*tr6ç§* çr1úSiCA, m §6*Stáfuda a *ecesgidade de
suã lxe*trq; +m-r atirfulade d€ iilteres§€ do Programa
c) Despesas administrativas como contas de água, luz, telefone, internet etc
d) &efor*r*a de im*eús gry*i*
e) Alugu** de bsrs * rÍ&sb, iaeâxíte atuguel de treícubs
f) Contratação de Serviços de Pessoa Física

gl Ct@ d*.kwíW & Pm J*r&Íêc
iii Vt*iir-fuâ.a * *rr tx{ffia&r 1@* f,ssh*ftadçrs no sercí*r da funçãn
i) Materiais lúdicos e pedagógicos utilízados nas atividades com as crianças e suas famílías
j) Pagarne*t* de crrrylkffiftreÍ p;na *re&xrl*t de pr.*ryfrx&# da çxxier Irli*iitxs

o de diversos outros bens e materiais de consumo, necessárÍos a a do

\-N

effis§Íjê ;€ ãàãf;írÇê§} ffiê§;s3ts.itrE&*se#§fê§ ffi pRÇ3ãí*

# ryrwe @a& mm fuw & AmÉect@ mc$a$ @mi*, a *r eect#s pror p'&sfu*afu cffi^{ffiÉ§, Eue desenrclveranr

, intera$es túdicas, culturais e esportivas, çamo forma de expressão, intera$o e socltabilizaçãrr e proteção saeia!. Q prolet-o se
ideçenvefv*errrvísÍtrasS*mkiffares,ser$êxai§#$.,emtgrup*odefã§lãíliãs*Íeí:didôs-Matx*cr**mcíp;séôàáL5S*r.*Iuídêi#5.

k* i# e wiM'@ weww & ffiwmffi*&M §s&8 e {ã@§ a&@ & @,* ê§&* d* relatrírias de
atividades. Será fiscalizado pelo conselho municipal de direitos das criança e adolescente e conselho municipal de Assistência Social,

akmd<rGã&á,
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mcsesr*si*aet Ssí ffiülparrfltr ê apsiers§
visitadores no planejamento,

I desslmcfuÉryreatry dcl t]'eba*lc] n*s &&as
I

I domicífiareg, e regístru das vÍsíhs
realizadas com reflexões e orientações,

hs$ e*ür*s ffir&,Ífursir *re intpten:effitâçã§

das ações PIM/PCF no município, através

1 da* atividades de {orrna$o e ed$§a6s

| rcnnar:*rte para cs vi*ítadsrs§ $ffefu,

com o apoío do CG/GTM. Representa a

estic*Írãçãs ds§ *ertríças e dar sü{íttca§

§e{s{iaÍs í}s teí?rt{§rlo c&$! ã pdftirÃ
setorial da Assistência Social; 0

i si$eÍv-s6,rdefs b*aseâr prí*<xr*"d§*r
' do CRÂS; a] Vrabííizar a realização de

ativídades em grupos com as famílias

rbiâ*d*s, êrÊí{:{stãnd$ Ç*Â§lfÍ§§ sempre
que possível, para o desenvolvimento

1 destas aç§es; b) Àrticutar

i ericaminham*ntss para §ne-k;sãe d3§

famílías na rede, conforme demandas

ider*tficadas nas v§s?tm derwicíláaees; *!
àâobiiirar e reslrsss da rede e de

comunidade para apoiar o trabalho dos
, vísiÍadores, o d*seryucfu$rsçento da*

crianças e a atenção às dernandas das

famílias; d) Identificar situações

rsãt$s{ã& iê{âr*} § I fr*r&ãs q$Bsffu§

operacionais, que devam ser levadas ao

; d&ate r* Comitâ Gestm" s*r'*preque
: necesváris, para a arlíeuíação de fiuxw e
protocolos de atendimento que

ãsse§$reí§ .p mersa das fa*z#ias aos

§errc{ç{}s e Frcgramas das diferentes
políticas públicas implicadas
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4$hs sernarais

;tr0hs semanais

30hs semanaisSim

TR},8ÀiI1A }S*3*&DA DE

THÂSÂIHCIt!Â

rNsrrurÇÃo

Digitador $:. Füíveí ryrédi*

completo ou

§4.§wisí

ftesponsável pef* gesÉãa de sístemas der

programa

Visitador

l

I

07 Profissional de

r**rr€§ {médes

completo ou

superior

{c*omSefm ffi,
em curso)

Responsável por: a) planejar e realizar a
I sísita d*:nríe$íar as famíIí*s cúrfr ôp{}is #

acampanhamento do
superúsorlmanitor. Dentrp s 

I

atribui$es: a) observar os protwdos de ;

visitação e fazer os devidos registros das

i*f*n*m$es êceícifr *as a*lvid*des e

CÀRG.*
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cRoNoGRAMA DE EXÊCUÇÃO

Suraçãoii:clcai,'ar FitÍc,;

Término

iúeta Etapa

Fase

flspeci§aaçãar

l"inidade Ouant. lnício

f I Agü5to12022

l

I

Dezernbroi 20221-

i

1.L Csntrãtaçã$ de sete \risitadeÍe§, Supervisor,
Digitador e serviços contábeis

Êes*arcin$úí&$ de d*sp*sas si*:l fuceÉ-rloçÉ$

e diárías da equÍpe, süÍnÊnte erÍl ãtlvidade
oficíal com comprovante.
Vaforda dfukí* atÉ 8tu dsvíffierEr: §$45,73

Valor da diáçÍa de th a 16h de viagem:

Rs96,43
i

L

1
I
i

Agosto/202? Dezembro/2O22

i

1 1".2

I

I

Materiais lúdicos e pedagógícos utilizados
rle$fuida*scsí*§*r;erffise§$ãs i

*anrflias l

Vestuário a ser utilizado pelos trabalhadores
rsexerc**r &*rr§ão
PâgãrÍ*eÍÉÊ de comfurstáud pr* veícuüss de
propriedade do poder público
*q**#çed*Sivsrm*saçe bsre 

l

mafreria4s de scnsu*lro, necesrários a pío{Íer

condições adequadas à execução do

' Pr*rgr**xa, cçBat* &slifü{ís§*§-

1.3 Serviços Contábeis 1 Agosto/2022 Dezembro/20221,

Totai í-çx;cedenieÍ:rnori{ir:rr in

"§

l,

§i*tãs eesemffiâsi**a$ b) m**ultar *
: recorrer a* s*pervÍsorfnmon*tcr sernpre

que necessário; c) registrar as visítas

**m-rrfuffiar*s; d? i&*stÉffies *.d{mmÍr çwn

o supervisor demandas e drtuações que

requeiram encaminhamentos para a

j rede"



§
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Rs92,500,00

I

I

i

R518.500,CIü

Se*sYisfta&e ka[crffi m rmtwq:ao
Írprrid: sakkr, FGT§; lt*§S, P*5, ffJf€fÍe, gl§

salário)

ãssarc*rm*rg* de &sp*smscm nçaolxwçã* s

diárias da equipe, somente em atividade oficial

{§fir §#fís$rs§rüíítÊ,

Valcr da diária até Eh de v*ãgerl?; §§46,73

Valor da diária de 8h a 16h de víagem: R596,43

Rsr5"ü$ü,ü8R$3.0ü§,SS

Supervisor (calculado na remuneração mensal:

sisiár.rrL re?§! tSSSi fí5, 313 fáráâs. tr3'sa$iár"ro')

Ressarcimento de despesas com Íocomoção e

**k§as dr equâye, §ryrstr!€e €ÍE! attuídads e.êsÍãJ

c§m c0rY]provante"

Vator da diária até 8h de viagem: R$46J3

Va**r da d*&Ía de' *h a 16b de viageçx: §§9S,43

l

i

IR$2 .5ü0,00

Digiiador, 40h semanaÇ {calculado na

r*marcmxqfu{Y}s?§ê{: §t#o, fCTs, tft[§§ Pf§, il3
férias, 13e salário)

*essrcirfi#st$ de despesas cern $ccon:açã* e

díárias da equípe, somente em atividade ofícíal

tsír3 csrspíst/*ítte-

três da diaria atié th d+ uiagxn: 854§,73

Valor da diária de 8h a 16h de viagem: R§96,43

Ê,§12.5üü,0ú

*$9"175, #fisx"s35,08
atividades com as crianças e suas famílias,

I ti 11 i <. ç 
" 

* * *;l a gó ç.i : -: ; ) a : | : :i ; i t:: i.3 5 * ;J 5

aÍiv*d#es**nr s§ #ires esua= fa:n§ias

Vestuário a ser utilizado pelos trabalhadores no

exercíci* da fur6ão
P*S;aaçr*t* de c*nrt*tlstiu** para wícukos de
propriedade do poder pitblíca

Aqui§ção de divprsos putrps bens e materiais de

ÇÁ}{â§id*?r{.}í s}€§e5i§fufu§ a prm*ermmdi$m

adequadas à execução do Programa, como

íia5ÊiicicosMateriai: pecagógiro;

u*l§*r"l't+,!,

R5600,00 Rs7.200,00Serviços Contábeis

fis26.435,§ü lMílç'Í,ê1";

ii$ i36. 3 75.ii$; \r Í r\. ,.1i'ltl/r-L

\



a^,!\! !^i qç r(Tç
r.u §i.Ljt-tYri

Meta tanetro Fevereiro AbrílMarço Maio Junho

Meta lutho Agosto Novemhro Deeembro

R$s4"775,0A

§etembro

R52b.43s,üü

0utuhro

R$26.43s,üA R526.43s,üü {1526.435,0ü

. -.; .r j.í:1,,ri, ];: -,:'ii:":.:l;:::-: 
_ à"r-. ri }'-.+.';::. .: ;1.*'-:l3I,I: $;in f'! ;.li;,r_'.i ; ,'-.

inexiste oudébitoqualquer desituação inadimpÍência, que Ímpeça detransferência recu rsos deoriundosd*,c4&es rwigan*des r**l .orç;lrc*r:?i: orr ds*.*rrvi i.:r..rríprir: na íur r-r:a rra$Ià}{:*t i § il{}Ar!}(}.

:.=F.'terà* q lat Jcrr

Renãta eimrd; Temrussarw

Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação Prefeíto Munícipal Jaguarão

- iii sl:

Secretário Mrrnicipal de Saride

l''

a


