
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 

 

 
PROJETO DE LEI Nº 031-03/2019 

 
Autoriza o Poder Executivo a ofertar uma 
qualificação técnico-profissional aos jovens 
acolhidos, com idade entre 14 e 18 anos 
incompletos, na Instituição de Acolhimento 
Pousada da Criança. 
 

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, a ofertar uma qualificação técnico-
profissional aos jovens acolhidos, com idade entre 14 e 18 anos incompletos, na 
Instituição de Acolhimento Pousada da Criança, oriundos do Município de Estrela. 

 
Art. 2° Os cursos técnico-profissionalizantes deverão ser realizados em Escolas 

e/ou Instituições do Município de Estrela no valor mensal máximo de R$ 400,00 
(quatrocentos reais). 

 
Parágrafo único. O valor poderá ser destinado ao pagamento de transporte 

e/ou alimentação, caso o curso técnico ocorra em instituições públicas. 
 
Art. 3° Cabe à equipe técnica da Instituição a definição do encaminhamento 

aos cursos, atentando ao caso de cada acolhido. 
 
 Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 

dotação orçamentária: 
Orgao .......: 13  SEC MUN DESENV SOC TRABALHO E HABITAÇÃO 
Unidade .....:  01  FUNDO MUN DA ASSISTENCIA SOCIAL 
08.243.0013.2222 - MANUTENÇÃO ABRIGO POUSADA DA CRIANÇA - PRÓPRIO 
339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 976 
 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO, em 12 de abril de 2019. 
 

 
Valmor José Griebeler 

Vice-Prefeito de Estrela em exercício 

 
         Jônatas dos Santos 

Secretário da Adm. e Recursos Humanos 

  
 

Visto da Assessoria Jurídica 

 
_______________________ 

 
Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 12 de abril de 2019. 

 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 031-03/2019 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o Projeto 

de Lei nº 031-03/2019, que autoriza o Poder Executivo a ofertar uma qualificação técnico-
profissional aos jovens acolhidos, com idade entre 14 e 18 anos incompletos, na Instituição de 
Acolhimento Pousada da Criança. 

A Instituição de Acolhimento Pousada da Criança é um Serviço 
de Proteção Social Especial de Alta Complexidade do SUAS. É um serviço de acolhimento 
provisório para crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos, de ambos os sexos, sob medida de 
proteção e em situação de risco pessoal e social, encaminhadas pelo Poder Judiciário, cujas 
famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitadas de cumprir sua 
função de cuidado e proteção. 

A Secretaria, através da Instituição, visa dar uma atenção 
especial aos acolhidos no sentido de possibilitar uma qualificação profissional, como forma de 
prepará-los para um desligamento adequado. É sabido que cabe à Instituição de Acolhimento 
fortalecer a elaboração de projetos de vida individual, atentando às peculiaridades de cada 
acolhido, para que tenham autonomia no momento de seu desligamento voluntário, ou seja, 
quando completarem 18 anos e não tiverem a oportunidade de serem colocados em família 
substituta, tampouco retornar ao lar de origem. 

Dessa forma, a Instituição visa possibilitar aos acolhidos, que 
possuam entre 14 e 18 anos incompletos, oriundos do Município de Estrela uma formação 
técnico-profissional, como forma de fortalecer sua autonomia, socialização e preparação 
destes jovens no processo de desligamento do serviço de acolhimento. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, 
aguardamos a emissão de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
Valmor José Griebeler 

Vice-Prefeito de Estrela em exercício 
 

 

 
Ex.mo Senhor 
Elio Kunzler 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


