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PROJETO DE LEI nº 060, EM 01  DE ABRIL  DE 2019. 
 
 

DISPÕE SOBRE A COMISSÃO MUNICIPAL 
INTERSETORIAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO 
TRABALHO INFANTIL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
Art. 1° Fica criada a Comissão Municipal Intersetorial das Ações Estratégicas 
do Grupo de Trabalho Infantil, de caráter propositivo e consultivo, vinculado a 
Secretaria Municipal de Assistência Social, com a finalidade de apoiar o órgão 
gestor da Assistência Social na articulação intersetorial e interinstitucional com 
vistas ao enfrentamento do trabalho infantil. 
Art. 2° A Comissão Municipal Intersetorial do GTI será composta por um 
representante dos seguintes órgãos: 
I – Secretaria Municipal de Assistência Social; 
II – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desportos; 
III – Secretaria Municipal de Saúde; 
IV – Secretaria Municipal de Agricultura; 
V – Secretaria Municipal de Industria e Comércio; 
VI – Conselho Tutelar; 
VII – Conselho Municipal de Educação; 
VIII – Conselho Municipal de Assistência Social; 
IX – Conselho Municipal de Saúde; 
X – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
XI - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sobradinho; 
XII – ASCAR/EMATER escritório de Sobradinho/RS; 
XIII – Associação de Pais e Mestres dos Excepcionais – APAE de Sobradinho; 
XIV – Projeto Arte e Cidadania; 
XV – Projeto Social União; 
XVI – Associação Desportiva Formando Atletas; 
§ 1° Cada membro terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e 
impedimentos. 
§ 2° Os membros titulares e seus respectivos suplentes serão indicados pelos 
Secretários Municipais ou dirigentes dos órgãos. 
§ 3° Os responsáveis por indicar os membros desta Comissão deverão 
comunicar, por oficio, à Secretaria Municipal de Assistência Social, sempre que 
houver necessidade de alteração do respectivo representante. 
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Art. 3° A Comissão Municipal tem as seguintes atribuições sem prejuízo de 
outras: 
I – contribuir nos processos de identificação de crianças e adolescentes em 
situação de trabalho, inclusive de suas piores formas, além de sugerir e apoiar 
a realização de estudos ou diagnósticos sobre trabalho infantil; 
II – articular-se com diferentes atores e setores da sociedade, contribuindo na 
sensibilização e mobilização para erradicação do trabalho infantil; 
III – contribuir na elaboração do plano municipal de Combate ao Trabalho 
Infantil; 
IV – propor ações e estratégias para o enfrentamento das piores formas de 
trabalho infantil; 
V – mapear, conhecer e acompanhar os serviços sócio assistenciais e as 
ações das diversas políticas públicas que tenham foco na prevenção e 
erradicação do trabalho infantil; 
VI – colaborar com a elaboração de documentos, como protocolo, pacto, que 
definam fluxos, responsabilidade e mecanismos de monitoramento e avaliação 
interinstitucional e intersetorial no tocante ao enfrentamento ao trabalho infantil; 
VII – apoiar o gestor da Assistência Social na articulação de parceria com a 
rede de promoção e proteção dos direitos da criança e do adolescente, no 
sentido de ampliar as oportunidades de inserção de crianças e adolescentes 
em situação de trabalho infantil nas atividades socioeducativas; 
VIII – atuar dentro de sua competência e encaminhar aos setores competentes 
proposições, denuncias e reclamações sobre o enfrentamento ao trabalho 
infantil no âmbito dos serviços sócio assistenciais e das diversas politicas 
públicas; 
XI – acompanhar as informações disponibilizadas no sistema da rede Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS, para contribuir com o aperfeiçoamento da 
gestão do sistema; 
X – acompanhar as estatísticas de trabalho infantil no município, verificando a 
relação destas com o registro no Cadastramento Único e o número de crianças 
e adolescentes inseridas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos – SCFV; 
XI – manter permanente interlocução com o gestor do PBF com vistas a 
contribuir com a integração GTI; 
XII – manter frequência mínima de uma reunião mensal para tratar de questões 
pertinentes ao enfrentamento ao trabalho infantil, mantendo em arquivo os 
registros dos resultados; 
 
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
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     Gabinete do Prefeito Municipal de 
Sobradinho,  ao 1º  dia do mês de abril de 2019. 
 

Luiz Affonso Trevisan,   
Prefeito Municipal. 

Of.113/19- SMA   Sobradinho, 01 de abril de 2019. 
 
 
 
Ilmo. Sr.: 
Ver.Roberto Carlos Siman 
Presidente da Câmara de Vereadores  
Sobradinho - RS. 
 
 
     Senhor Presidente: 
 
 
 
     Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, 
encaminhamos o Projeto de Lei 060 que dispõe sobre a Comissão Municipal 
Intersetorial das Ações Estratégicas de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil, e dá outras providências.  

A criação do Grupo de Trabalho Infantil do 
Município de Sobradinho institui em lei o grupo criado com parceria da OIT 
para Erradicar o trabalho Infantil e identificar os casos presentes no município. 
O grupo conta com membros de diferentes Secretaria Municipais, com a 
Coordenação das Secretaria de Educação, Assistência Social e Saúde.  

O grupo deverá programar suas ações com 
base no planejamento anual e nas demandas das superintendências regionais 
do Trabalho e Emprego, considerando os indicadores de trabalho infantil, 
sobretudo as piores formas dessa prática ilegal; a dificuldade de atingir as 
metas estabelecidas pelo planejamento anual; e a necessidade de apoio com 
recursos humanos especializados nas áreas a serem inspecionadas. 

O planejamento dos membros do grupo móvel 
será elaborado com base nas atividades econômicas classificadas entre as 
piores formas de trabalho infantil e os focos dessa atividade no país, segundo 
os dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 
     Contando com a aprovação do projeto,  desde 
já  agradecemos. 
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Atenciosamente, 

 
 
     Luiz Affonso Trevisan, 
     Prefeito Municipal. 
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