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OFICTO S. F. N.° 283 /2018 
PROJETO DE LEI N.° 085/18 
Mensagern 11.0085/18 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Através do presente, estamos encaminhando a Vossas 
Excelências, o Projeto de Lei que 'INSTITUI 0 PROGRAMA "CONCESSAO DE 
SUBSIDIO FINANCEIRO A ADOLESCENTES DE 15 A 18 ANOS NO 
MUNICEPIO DE JARDINÔPOLIS/SP E DISTRITO Off JURUCE" E DA 
OUTRAS PRO VIDENCIAS". 

Mencionada propositura, Nobres Vereadores, encontra 
respaldo nos seguintes dados que nos foram repassados pela Secretaria Municipal 
de Assistéricia Social, a qual abaixo transcrevemos: 

LNTRoDuçAo 

Entende-se a adolescencia como uma etapa do crescirnento e evoluço peculiar an ser huniano, 
caracterizada por urn complexo processo de desenvolvimento biolOgico, psicológico e social. 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) tern por base a proteço integral dos indivIduos, on 
seja, o oferecirnento de cortdiçOes de crescirnento e desenvolvirnento, de amparo e de fortalecirnento da pessoa 
em forrnaçao, de forma a considerar esse grupo social como sujeitos de direitos, capazes de protagonismo e 
merecedores de atenço e cuidados. A polftica social implicita no ECA, define que a açao social das novas 
agendas deve superar as condiçôes materiais e oferecer novos estilos on comportamentos e atitudes que 
emancipassem o jovem, percebido corno sujeito de direitos. A nova politica se caracterizou pela rnodiflcaçao da 
tutela jurfdica, substituida pelo compromisso em oferecer assisténcia integral, publica, gratuita e universal a este 
segmento segundo as necessidades de cada fase de son ciclo de desenvolvimento. 

Tendo em vista este paradigma, os cuidados e a proteçao se expressam nos pequenos cuidados do 
dia-a-dia que compreende urna referenda indispensável na segurança do desenvolvirnento do adolescente. 
Deficiências educacionais se destacam corno um dos principais obstáculos ao desenvolvimento social e 
econômico de parcela da populaçao, que fica sem perspectivas no competitivo rnercado formal de trabalho. 
Situaçào que tern afetado especialmente os jovens e que frequentemente é associada as altas taxas de violëncia 
nas concentraçOes urbanas do Estado. 

Para intervir neste contexto e num esforço de romper corn a reproduçäo intergeracional da 
pobreza, o Municipio de Jardinopolis instituiu o Programa de Transferéncia de Renda de Concessao de Subsidio 
Financeiro a adolescentes de 15 a 18 anos. 0 programs busca a natureza multisetorial e requer que sua execuço 
sej a integrada as demais politicas püblicas e parcerias corn organizaçOes, formando uma rede para a oferta 
conjugada de oportunidades de desenvolvirnento humano, social e econôrnico. 

o presente documento visa estabelecer parâmetros de ftncionalidade e oferecer orientaçôes 
metodolOgicas pan o Prograrna de Concessao de Subsidio Financeiro a Adolescente de 15 a 18 arms, mediante 
açôes complementares de apoio a escolarizaçao e iniciaçao profissional, criando-se uma rede de proteçâo que 
favoreça o fortalecirnento do protagonisrno juvenil, sendo from de comprornetirnento, da cooperaçâo e da 
parceria entre os diferentes segmentos da sociedade e dos Orgaos governarnentais fundamentada na filosofia da 
"Responsabilidade Cornpartilhada", corn a construçäo de redes sociais que visem a melhoria das condiçOes de 
vida e prornoçào geral, além de garantir a defesa da proteçao integral aos adolescentes. 

OBJET IVOS 
• Incentivar o retorno e/ou a permanéncia na escola; 
• Estirnular a conclusâo do ensino rnedio; 
• Prornover açOes cornplementares; 
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• Propiciar 0 acesso a curses profissionalizantes; 
• Favorecer a iniciaçao no mercado de trabaiho. 

PUBLICO ALVO 
Adolescentes de 15 a 18 arms, em situaçào de vulnerabilidades socioeconômica e relacional, on em 

situaçOes de atendimento prioritãrio, conforme a Resoluçao CIT, que residam no Municipio de JardinOpolis/ 
Distrito de Jurucê. 

CARACTEIRIZAcA0 GEI4ALDO MUNICIPIO DE JARDIIcOPOLIS (SP) 
o rnunicipio de Jardinopolis está localizado na 6' regiâo administrativa, na zona fisiografica de 

Ribeiro Preto, no Nordeste do Estado de So Paulo, tendo corno o Distrito de Jurucô ha 06 km da sede. 
o clima d temperado, o solo argiloso e a vegetaçâo de cerrado. Sua area é de 552 km 2, sendo a area 

urbana 31,25 kni2  a area rural de 520,75 km, esta situada na latitude de S 210  01'30", longitude de W 470 
46'30" e altitude de 586m (nfvel do mar). A densidade demografica ë de 44,48 hab/ km' e a taxa de urbanizaçao 
o de 89,34%. 

o municIpio tern corno limites ao Norte - Sales Oliveira; Sul — Ribeirao Preto; Leste — 
Sertaozinho e Pontal; Oeste - Brodowski e Batatais. A distância do MunicIpio a Capital do Estado 0 de 330 km e 
A Capital Federal é de 750 km. 

E urn municfpio de pequeno porte II; tern sua econonña baseada on cana de açücar e softe todas as 
consequências sociais advindas desta atividade como: migraçao, subemprego, baixa renda, desqualificaçao 
profissional, falls de acesso a bens e serviços, etc. Possui 37.661 habitantes (IBOE/2010) e sua taxa de 
crescimento anual (2,28) vem aumentando mais do que a o Estado e da Regiâo, o que evidencia o aurnento da 
natalidade, longevidade e tambOm da migraçào. 

MET000LOGL4L 

Descrição Geral das Atividades 
A abordagem metodologica a set empregada neste projeto tern como fmalidade prirnária subsidiar 

açOes voltadas ao atendimento aos adolescentes 

Nümero Máximo de adolescentes incluldos 
O programs atendera 80 (oitenta) adolescentes, corn idades de 15 a 18 anos, residentes no 

Municipio de Jardinopolis elou Distrito de Jurucé. 

Piano de Açfto 
A Prefeitura de Jardinopolis, per mein da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, visa a 

concessäo de subsidio fmanceiro aos adolescentes, no limite máximo de 80 adolescentes de JardinOpolis/SP e 
Distrito de Jurucê. 

Os adolescentes, para que possam ser beneficiados pelo projeto, deverao residir no Municipio de 
JardinOpolis on no Distrito de Jurucê, possuir rencla per capita de ate R$200,00 (Duzentos reais) e/ou publico 
prioritário conforme ResoluçAo CIT no 01, e devem estar cadastrados no Cadastro Unico do Govemo Federal. 

A concesso de subsidio fmanceiro seth condicionada ao estudo e avaliaçâo social e econômica 
realizado pela equipe tOcnica da Secretaria Municipal de Assistência Social de JardinOpolis — CRAS e CREAS, 
mediante critOrios prO-estabelecidos 0 mesmo seth distribuido no valor de R$100,00  (Cem reais) Para cada 
adolescente. 

rns.• 0 recurso anual Mo podera ultrapassar o liinite mdximo de R$96.000,00(noventa e seis 
mil/ano). 

• subsidio financeiro terá seu inicio, no periodo de 20 dias apOs ter sido, o adolescente, incluido 
no prograrna. 

• projeto atendera os adolescentes corn o objetivo de desenvolver as capacidades dos mesmos 
para uma vida autônoma na idade adults, de apoio a escolarFzaçao e ithciaçao profissional, criando-se uma rede 
de proteçäo que favoreça o fortalecimento do protagonisrno juvenil. Os adolescentes beneficiados terao que 
cumprir algumas condicionalidades: 

• Participar do processo de acornpanharnento por rneio do Centro de Referéncia da 
AssistOncia Social; 

• Estar matriculado e estar frequentando a escola, conforme situaçao de cada criança e 
adolescente, corn frequOncia escolar minima de 80%, bern corno aprovaçao escolar, de 
acordo com o sistema de ensino em que está matriculado; 
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• Participar aos programas e cursos profissionalizantes come cornplemento a formaçao 

básica, quando oferecido; 
• Realizar acornpanhamento em Unidade de Saüde e case seja gestante, comprovaçäo das 

consultas pré-natal, 
o periodo de permanéncia é de 12 meses, podendo ser prorrogado per ate dois periodos iguais, 

perfazendo o limite de 36 meses, desde que o jovern continue atendendo os critCrios de elegibilidade do 
programa. 

o Programa repassa uma bolsa mensal de incentivo diretarnente an j ovem, per meio de carffio 
magnético bancário. Para tanto as despesas corn o referido Projeto correräo per conta de dotaçao orçamentaria e 
ser inserida no orçarnento de 2019. 

Todos Os beneficiaries terAo acompanhamento continuo da rede socioassistencial 
(acompanhamentos, visitas domiciliares, reuniOes) e a obrigaçao de atualizar o Cadastro Unico em ate 24 meses, 
ou sempre que ocorrer alguma alteraflo na composiçäo familiar, renda, endereco, escola dentre outras 
alteraçOes. Obrigaçao tambern de participar de açOes e programas complementares visando o desenvolvimento 
dos adolescentes, de mode que os beneficiaries consigam superar a situaço de vulnerabilidade. 

A concesso de subsidio financeiro sera reavaliada a cada seis meses, e poderd ser suspensa on 
encerrada: 

• Suspense case houver descumprirnento de condicionalidades ate que se regularize a 
situaçào e; 

• Cancelada após trés suspensOes. Poderá tambérn ser encerrada quando a situaçao de 
vulnerabilidade estiver superada on os adolescentes completarem 18(dezoito) anos. 

Caberá a equipe técnica preparar o adolescente para o encerramento do projeto e o fim do subsidio, 
integrando-os as alternativas de renda. 

Equipe Profissional Minima e atividades a serem desenvolvidas. 
Coordenador e equipe tëcnica, conferme detaihado abaixo: 

Coordenador 
Perfil • Formaçao Minima: Nivel superior e experiéncia em fUnflo congénere. 
Quantidade • 1(um) profissional per serviço 

Gesto e Supervisao do füncionamento do service. 
Principals • Supervisao dos trabalhos desenvolvidos. 
atividades • Organizaçao das inforrnaçoes dos adoiescentes e respectivas famflias. 
desenvolvidas • 	iculaço corn a rede de services 

Eguipe tCcnica 
Perfil • Forrnaçâo Minima: Nivel Superior 

Acolhida, avaliaçao, acornpanhamento, supervisao e 	desligamento dos 
adolescentes; 

Principals • Articulaflo com a rede de Serviços; 
Atividades • Acornpanhamento dos adolescentes; 
Desenvolvidas • Organizaço 	das 	informaçOes 	de 	cada adolescente, 	na forma 	de 

prontuãrio individual; 
• Encarninhamento e discusso, planejamento conjunto corn outros atores 

da rede de serviços this intervençoes necessárias ao acompanhamento 
dos adolescentes, bem corno suas familias; 

CRONOGRAMA 
Atividade/Tempo 

Masi Mës2 M6s3 Més4 Ws  Ws  

Articulaçao em Rede X X X X X X 

Aquisiçâo de Materiais de escritórió X X X X X X 

Execuço da Programaflo X X X X X x 
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Acompanhamento das atividades X X X X X - 	X 

Reuniöes da equipe técnica X X X X X X 

Ava1iaço X X X X X X 

Relatérios x 

RECURSOS 
Materiais 

Os materials citados na planilha ficarâo a encargo do Poder Püblico Municival: 
Permanente Quantidade 

Apareiho telef'one I 
Computador 1 
impressora 1 

Mesa 2 
Cadeira 4 
Amiário 1 
Arquivo 

Carro I 
Consumo Quantidade 

Materiais diversos de escritOrio Papéls, Pastas Para Prontuários, Toner para 
Impressora, Canetas, Caneta Marcador, etc... 

Assim sendo, submetemos a presente propositura a aprovaçâo de 
Vossas Excelências, esperando sua apreciaçäo e decisâo dentro dos termos 
regime nta is. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e 
demais nobres Vereadores, os nossos mais sinceros protestos de estima, 
consideraçâo e apreço. 

Ate 

Dr. 

A Sua Exceléncia 0 Senhor 
JOSÉ EUR±PEDES FERREIRA 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA. 
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PROJETO DE 	LET N.° 085/18 
=DE 26 DE NOVIEMBRO DE 2018= 

"INS TI TUI 0 PROGRAMA "CONCESSAO DE 
SUBSIDIO FINANCEIRO A ADOLESCENTES DE 
15 A 18 ANOS NO MUNICIPIO DE 
JARDINÔPOLIS/SP E DISTRITO DE JURUCE" E 

O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIcÔES QUE LHE SAO CONFERIDAS 
POR LEI, 
F A Z 	S A B E R: quo a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, 
aprovou 0 Projeto do Lei n° 085/18, e ole sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Artigo 1 0 . Fica instituIdo no municIpio do Jardinópolis e Distrito de 
Jurucê o programa "Concesso de Subsidio Financeiro a Adolescentes de 15 a 18 
anos no MunicIpio de Jardinópolis/SP e Distrito de Jurucê", que tern por objetivo, 
dentro da polItica da assistência social do rnunicipio e do programa de 
erradicaçào da miséria contemplado na agenda dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentâvel- ODS, da Organizaçâo das Naçöes Unidas - ONU, 
do qua] o Brasil é signatário, oferecer aos adolescentes em situaç5o do 
vulnerabilidade social suporte financeiro que Ihos garanta condiçöes dignas do 
vida. 

Artigo 20.  A concessâo do subsidio financoiro previsto nosta Lei fica 
condicionada a roalização do estudo o avaliaçâo social e econôrnica realizado pela 
equipe técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS - Centro do 
Referência do Assistência Social e CREAS- Centro de Referência Espocializado de 
Assistência Social - do Jardinópolis/SR Serão assistidas polo prograrna aqueles 
adolescontes quo ostejam enquadrados nos parâmetros do vulnerabilidade 
socioeconôrnica, do acordo corn a Piano do Trabalho o Lei Orgânica da Assistência 
Social - LOAS. 

§ 1 0  A Secrotaria Municipal do Assistência Social so oncarrogará de 
organizar os procossos do concossâo do subsidio financoiro para Os adoloscontos, 
do assegurar anualmento Os recursos orçamontários o financoiros para esta 
finalidade e de fazor o acompanhamonto dos adolescentes benoficiârios polo 
tempo quo durar a concossâo do beneficio. 

§20  0 Subsidio Financoiro de quo so trata esta Lei sera' de R$100,00 
(corn roais) por adoloscente, limitado a 80 (oitonta) adoloscentEs. 

§ 30 0 Subsidio Financoiro sera' concedido oxciusivarnonte por meio do 
crédito em cartâo ahmentaçâo, quo doverá sor acoito, no rnmnimo, orn ârnbito do 
comércio local. 

§ 40  A Prefeitura do MunicIpio do Jardinópohs tornará as providências 
logais para a contrataçâo da empresa adrninistradora e serviços do gostão do 
cartão alimontaçâo a ser concodido as famIlias incluldas no prograrna. 
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Artigo 3 0 . Os adolescentes, para que possarn ser beneficiados pelo 
projeto, devero: 

I. Residir no MunicIpio de Jardinópolis ou no Distrito de Jurucé, 
II. Possuir renda per capita de ate R$200,00 (Duzentos reals) 

e/ou; 
III. Püblico prioritário conforme Resolucäo CIT no 01, e; 
TV. 	Estar cadastrados no Cadastro Unico do Governo Federal. 

Parégrafo Unico: A concessâo de subsidio financeiro serâ 
condicionada ao estudo e avaliaçâo social e econômica realizado pela equipe 
técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social de Jardinópolis - CRAS e 
CREAS. 0 subsidio financeiro terá seu inicio, no perlodo de 20 dias após ter sido, 
o adolescente, incluldo no programa. 

Artigo 4 0 . Corn o objetivo de desenvolver as capacidades dos 
adolescentes para urna vida autônorna na idade adulta, de apoio a escolarizaçâo 
e iniciaçâo profissional, criando-se urna rede de proteço que favoreça o 
fortalecimento do protagonisrno juvenil, os adolescentes beneficiados por esta 
Lei deverâo que cumprir seguintes condicionalidades: 

I. Participar do processo de acornpanharnento por meio do Centro 
de Referenda da Assistência Social; 

II. Estar matriculado e estar frequentando a escola, conforme 
situaçâo de cada criança e adolescente, corn frequência escolar 
minima de 80%, bern como aprovação escolar, de acordo corn o 
sisterna de ensino em que está matriculado; 

III. Ter acesso aos prograrnas e cursos profissionalizantes corno 
complemento a formação básica, quando oferecido; 

IV. Realizar acornpanhamento em Unidade de SaOde e caso seja 
gestante, comprovaçâo das consultas pré-natal. 

Artigo 5 0 . A concessão de subsidio financeiro seré reavaliada a cada 
seis meses, podendo o adolescente perrnanecer no méximo 36 rneses recebendo 
o subsIdio, mediante parecer da equipe técnica e dependendo poderá ser, o 
beneficio, suspenso ou cancelado, 

§ 10  0 subsIdio seré suspenso caso houver descumprimento de 
condicionalidades pelo adolescente ate que se regularize a situação 

§ 20 0 subsIdio será cancelado após trés suspensöes se o adolescente 
nâo se cornprometer corn as condicionalidades que Ihe cabern. 

§ 30 0 pagarnento do subsIdio será encerrado quando a situaço de 
vulnerabilidade estiver superada OU Os adolescentes cornpletarern 18(dezoito) 
anos, nos termos desta Lei. 

Artigo 6 0 . Caberé a equipe técnica preparar o adolescente para o 
encerramento do projeto e o tim do subsidio, integrando-os as alterriativas de 
rend a. 
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Artigo 70 . As despesas para a execução da presente Lei correrão por 
conta de dotaçôes orçamentarias constantes da Lei Orçamentária Anual, para 
execuçào no exercIcio de 2019, encontrando-se o programa inserido dentre 
aqueles pertinentes a assistência social, no Piano Plurianuai de Açäes e 
Investimentos do Governo - PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentârias - LDO. 

Artigo 8 0 . Esta Lei entra em vigor na data da sue pubiicaçâo, vedadas 
as disposiçöes em contrário. 

Prefeitura Municipal de Jardin6pohs, \ 26 dçpovembro de 2018. 

Dr. JpAq RQMARCONZ 
Pkef

tI  
to Mu,1cipaI 


