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PROJETO DE LEI N"022l2o19.27 de Março de?01€ 
Municipal de !arreiras - BÀ

Protocolo no

EMENTA: "C/a
públicas e dá

Barreíras".

o Servlço Sociat Escotar nas esco/as

outras providêncías no Município de

ICÂMANAMUNICIPALDEBARREIRAS,ESTADODABAHIA,NOUSOdCSUASATTibUiÇõCS
Legais,

APROVA:

Art. 1o - Fica instituído o Serviço Social Escolar. na rede Municipal de ensino com o objetivo de

piestar assistência social aos alunos e seus familiares'

Art. 2o - caberá ao serviço social Escolar desenvolver atividades técnicas profissionais, através de

,ttiJ"ntã" sociais habiliiados ao exercicio da profissão'

Art.3o- As atividades previstas no art 2o incluirão os seguintes itens:

|_Pesquisadenaturezasocioeconômicaefamiliarparacaraclerizaçãodapopulaçãoescolar;

ll - Orientação sócio familiar visando à prevenção da evasão escolar e a melhora no desempenho

do aluno:

lll_ElaboraçãodeprogramasqueVisemapreveniraViolência,ousodedrogaseoalcoolismo'

lV - Elaboração de programas que visem à prestação de esclarecimentos e iníormações sobre

Oo"nçr"-int"ito"ontagioãas e demais questões d saúde pública;

V - Elaboraçáo de programas que visem à orientaçáo e a prevenção da gravidez precoce na

adolescência.

Vl-Articulaçáocominstituiçõespúblicas,privadas,assistênciaSeorganizaçõescomunitárias,com
vrstas ao encaminhament" õ-;'iis-; ;ú;os para atendimenlo de suas necessidades;

Vll-Elaboraçãoedesenvolvimentodeprogramasespecíficosnasescolasondeexistamclasses
especiais;

Vlll - Executar as demais atividades pertinentes ao Serviço social, previstas pelos artigos 4o e 5o

da Lei Federal no 8662/93

Art.40 _ Fica o poder Executivo autorizado a criar, a estÍutura da secretaria de Educação' o cargo

deAssistentesocialemnÚmerocompatívelcomanecessidaderesultantedaimplementaÇãodesta
Lei.

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 361 I -9600 - Fone,{Fax: (77) 3611-9628
Home Page: wwwcamaradebarreiras.ba.gov.br Ouúdoria: 0800-075-8101

ío



Câynnra Svhlnícq"f {n tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893 /OO01 -7 O

Art. 50 - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicaçáo

Sala das Sessóes, em 27 de Março de 2019
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI N"022'2019' de 27 Março oe zu rY'

Nada mais iusto que Barreiras em conformidade com as Leis Federais crie o Programa de

Assistência Social nas E"tot'" ÉUiti"'s' com o objetivo de prestar assistência social aos alunos e

seus Íamiliares

vulnerabilidadeadrogas,atitudesecomportamentosagressivoseviolentos

A vista do exposto, submeto o presente proieto à apreciação dos Nobres Pares' diante de sua

relevância Para a cidade'

Sala das Sessóes, em 27 de Março de 2019

EUGÊN $'o renuluoes
PMDB
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