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DECRETO 021/2007

DISPÕE SOBRE IMPLANTAÇÃO DO
PROJETO "NOSSA GENTE" LIGADO
DIRETAMENTE AOS PROGRAMAS
PAIF E SENTINELA DO GOVERNO
FEDERAL

•
o Prefeito Municipal de Diamante d'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e

Considerando a missão da Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários e
Assistência em ser responsável pela organização e coordenação das ações da Politica
Municipal de Ação Social;

Considerando os esforços que o Governo Municipal vem empreendendo para
implantar o conceito de politicas públicas integradas, afim de evitar a violação ou
ameaça de violação dos direitos garantidos pela doutrina de proteção integral definida
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);

Considerando a necessidade de cooperação entre os entes da sociedade, em
especial das entidades e instituições que atuam nas diversas funções da gestão da
ação social, em especial na prestação dos serviços, para o alcance deste novo
paradigma para o setor;

•
Considerando a necessidade de investimentos e iniciativas direcionadas para a

capacitação dos profissionais que atuam na ação social, mediante um processo
continuado de formação de capacidades, que considere e aproveite a infra-estrutura e
desenvolvimento técnico-pedagógico;

Considerando que em seu propósito de integrar instituições e entidades para
promover o desenvolvimento institucional do setor mediante soluções de capacitação,
intercâmbio técnico e extensão tecnológica, adota como estratégia central à
qualificação de instituições que assumam um papel de referência e coordenação
regional e abrangência multidisciplinar no conjunto das temáticas que integram o
campo da ação social, resolve:

DECRETA:

•

Art, 1° Fica pelo presente ato instituido o "Projeto Nossa Gente" responsável por
executar os Programas PAIF e SENTINELA do Governo Federal, observada a
necessária conformidade com as diretrizes e prioridades da politica pública setorial,
definidas pela Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários e Assistência, com as
seguintes instituições:
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1) A Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários e Assistência será

responsável pela organização e coordenação das ações da Política Municipal de Ação
Social.

2) O Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente - parte integrante do processo, tem como
atribuição estudar, propor, deliberar e fiscalizar, no âmbito de sua competência a
implementação de diretrizes das políticas governamentais para a ação social.

Art. 2° A indicação dos representantes (titular e suplente) dos órgãos integrantes
do Comitê Gestor dar-se-á por indicação de seus dirigentes, devendo ser da Secretaria
Municipal de Assuntos Comunitários e Assistência Parágrafo único. A designação dos
membros dar-se-á por meio de Portaria .

Art. 3° Caberá à Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários e Assistência a
função de coordenação. .

Parágrafo único. Em caso de ausência ou impedimento do titular da Secretaria
Municipal de Assuntos Comunitários e Assistência com será exercida por seu
substituto legal.

Art. 4° São objetivos dos programas por meío de ações destinadas a:

I - mobilizar e articular entidades gestoras, prestadores de serviços, instituições
de ensino e formação profissional, pesquisadores, técnicos e organizações especificas
do setor, fomentando também o acesso às de pequeno porte ou de inserção recente
nas temáticas da ação social;

•
II - incentivar e facilitar a cooperação visando o desenvolvimento institucional do

setor, oferecendo soluções de capacitação e oportunidades de intercâmbio tecnológico
para profissionais do setor que atuam na operação dos serviços de ação social,
incluindo os profissionais de nível fundamental, técnico e superior, assim como aqueles
que atuam em atividades de suporte administrativo e financeiro e no planejamento,
incluindo gestores e dirigentes;

111 - apoiar a produção, a disseminação e o intercâmbio do conhecimento,
integrando pessoas e instituições e ampliando o acesso e o compartilhamento de
informação por intermédio das ferramentas em Ação Social;

IV - Garantir os minimos sociais para a criança e o adolescente diamantense;

V - propor convênios e parcerias com entidades, sempre que possível, visando
o intercâmbio de técnicas e tecnologias no setor da Ação Social.

VI - articular o conhecimento da realidade das famílias com o planejamento do
trabalho;

• VII - potencializar a rede de serviços e o acesso aos direitos;
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VIII - valorizar as familias em sua diversidade, valores, cultura, com sua história,
trajetórias, problemas, demandas e potencialidades;

IX - potencializar a função de proteção e de socialização da família e da
comunidade;

X - adotar metodologias participativas e dialógicas de trabalho com as familias;

XI - implementar serviços sócio-assistênciais em caso de trabalho com famílias
indigenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais;

XII - identificar o fenômeno e riscos decorrentes;

XIII - prevenir o agravamento da situação;

XIV - promover a interrupção do ciclo de violência;

XV - contribuir para a devida responsabilização dos autores da agressão ou
exploração; e

• XVI - favorecer a superação da situação de violação de direitos, a reparação da
violência vivida, o fortalecimento dos vinculos familiares e comunitários, a
potencialização da autonomia e o resgate da dignidade.

Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

•
•

•

Gabinete do Prefeito Municipal de Diamante D'Oeste-PR,
Dezenove de março do ano .. sete

Faustin Rodrigues Magalhães
PREFEITO MUNICIPAL
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