
 

PROJETO DE LEI N. 012 DE 31 DE JULHO DE 2014. 

 

QUE ALTERA ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº. 764 DE 14 

DE NOVEMBRO DE 2007. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL Faz saber que a Câmara Municipal 

de Nova Olímpia aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art.1º.  Ao Servidor  municipal, estatutário, celestista, ou contratado 

emergencialmente,  no exercício dos cargos de Bioquímico, Enfermeiro 

Fisioterapeuta, Farmacêutico, Nutricionista, Assistente Social e Psicólogo   no 

município de Nova Olímpia - MT, será paga  uma gratificação funcional  mensal,  

pelo exercício de Responsabilidade Técnica,   conforme tabela abaixo: 

 

TABELA  DE GRATIFICAÇÃO POR RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

PROFISSIONAL SIMBOLO VALOR R$ 

Bioquímico ............................................. ............................................. 

Enfermeiro ............................................. ............................................. 

Fisioterapeuta ............................................. ............................................. 

Farmacêutico ............................................. ............................................. 

Nutricionista RT-1 834,57 

Assistente Social RT-1 834,57 

Psicólogo RT-1 834,57 

 

Art. 2º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua  publicação, revogadas  as 

disposições em contrario. 

 

Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT,  em 31   de julho  de 2014. 

 

CRISTOVÃO MASSON 

PREFEITO MUNICIPAL 



 

JUSTIFICATIVA  AO PROJETO DE LEI Nº 012/2014. 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores da 

Casa de Leis do Município de Nova Olímpia. 

 

Submetemos à apreciação  de Vossas  Excelências,  o  presente Projeto de Lei que  

altera Lei Municipal nº. 764 de 14 de novembro de 2007, que instituiu a gratificação 

de  Responsabilidade Técnica  a servidores  deste município, indicada no Projeto de 

Lei  ora  encaminhado,  quando em efetivo exercício daquela função. 

Se aprovado  o  projeto   de lei  ora proposto, virá    preencher  uma lacuna de a 

muito tempo existente  nas relações  de município e Órgãos de Classes   desses  

profissionais, além de vir  atender a dispositivos legais   que disciplinam exigências  

nas relações de trabalho. 

Considerando a Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, que dispõe 

sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no 

âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

CAPÍTULO V  

DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

Art. 12 A coordenação das ações de alimentação escolar, sob a responsabilidade 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das escolas federais, será 

realizada por nutricionista habilitado, que deverá assumir a responsabilidade técnica 

do Programa, respeitando as diretrizes previstas na Lei n° 11.947/2009 e em 

legislações específicas, dentro de suas atribuições. 



§1º Compete ao nutricionista Responsável Técnico – RT pelo Programa e aos 

demais nutricionistas lotados no setor de alimentação escolar, entre outras 

atribuições estabelecidas na Resolução CFN nº 465/2010: 

I – realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional dos estudantes; 

II – planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar de 

acordo com a cultura alimentar, o perfil epidemiológico da população atendida e a 

vocação agrícola da região, acompanhando desde a aquisição dos gêneros 

alimentícios, o preparo, a distribuição até o consumo das refeições pelos escolares; 

e 

III – coordenar e realizar, em conjunto com a direção e com a coordenação 

pedagógica da escola, ações de educação alimentar e nutricional. 

§2º A EEx. deverá oferecer condições suficientes e adequadas de trabalho para o 

profissional e cumprir os parâmetros numéricos mínimos de referência de 

nutricionistas por escolares, previstos na Resolução CFN nº 465/2010. 

§3º O nutricionista que atua no Programa deverá ser obrigatoriamente vinculado à 

EEx. e estar cadastrado no FNDE, na forma estabelecida no Anexo II desta 

Resolução. 

Ao assumir a Responsabilidade Técnica por um serviço, o nutricionista passa a 

responder integralmente de forma ética, civil e penal pelo mesmo, compreendendo-

se que o serviço engloba, inclusive, as atividades desenvolvidas pelos profissionais 

a eles subordinados. 

Entre as competências do RT está a de definir as atribuições específicas dos 

nutricionistas que compõe seu Quadro Técnico e informar ao CRN possíveis 

alterações nesse quadro. 

O nutricionista integrante do Quadro Técnico deve atuar de forma integrada com o 

RT do serviço, já que tem responsabilidade solidária pelas atividades que 



desenvolve, ficando sujeito a responder, junto com o RT, pelas ações inerentes ao 

serviço. 

Sempre que uma empresa, pública ou privada, desenvolve atividades na área de 

alimentação e nutrição, é necessário que mantenha vínculo empregatício ou de 

prestação de serviços com nutricionista Responsável Técnico (RT). 

Quando o segmento de alimentação e nutrição não se constituir em atividade-fim da 

empresa, mas houver a prestação de algum serviço na área como, por exemplo, um 

restaurante para os funcionários, também será necessária a contratação de um RT. 

 

� AGRICULTURA FAMILIAR 

A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no mínimo 30% do valor 

repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (Pnae) devem ser utilizados obrigatoriamente na compra de gêneros 

alimentícios provenientes da agricultura familiar. 

 

ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO 

 

Responsável: nutricionista (responsável técnico) 

 

De posse do mapeamento dos produtos da agricultura familiar local, o nutricionista 

responsável técnico elabora os cardápios da alimentação escolar, incluindo 

alimentos regionais, com respeito às referências nutricionais e aos hábitos 

alimentares locais, e conforme a safra. 

 

O nutricionista tem um papel fundamental em planejar um cardápio nutritivo, com 

produtos de qualidade para a alimentação escolar. Com a compra da agricultura 

familiar, tem condições de adquirir produtos frescos, saudáveis, respeitando a 

cultura e a vocação agrícola local. Por isso, é muito importante que o planejamento 



seja feito com base no mapeamento dos produtos da agricultura familiar local, 

considerando a sua sazonalidade e a quantidade produzida na região. 

O cardápio deverá conter a especificação completa dos gêneros alimentícios a 

serem adquiridos, e sem indicação de marca. 

 

Considerando a RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 38, DE 16 DE JULHO DE 2009. Dispõe 

sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. 

 

 

RESOLUÇÃO/FNDE/CD/No 32 DE 10 DE AGOSTO DE 2006. Estabelecer as 

normas para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE. 

 

V – DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Art. 14 O cardápio da alimentação escolar, sob a responsabilidade dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, será elaborado por nutricionista habilitado, que 

deverá assumir a responsabilidade técnica do programa, com o acompanhamento 

do CAE, e ser programado, de modo a suprir, no mínimo, 30% (trinta por cento) das 

necessidades nutricionais diárias dos alunos das creches e escolas indígenas e das 

localizadas em áreas remanescentes de quilombos, e 15% (quinze por cento) para 

os demais alunos matriculadosem creches, pré-escolas e escolas do ensino 

fundamental, durante sua permanência em sala de aula. 

§ 1º O nutricionista responsável técnico de que trata este artigo deverá ser 

obrigatoriamente vinculado ao setor de alimentação escolar da Entidade Executora, 

e deverá ser cadastrado no FNDE, na forma estabelecida no Anexo VI desta 

Resolução. 

 

� APONTAMENTO CGU 

 

Ordem de Serviço: 201406913 

Município/UF : Nova Olímpia/MT 

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 



Instrumento de Transferência: Não se Aplica 

Unidade Examinada: NOVA OLIMPIA GABINETE DO PREFEITO 

Objeto da Fiscalização: Ente Estadual/Municipal executor da ação Processo de 

aquisição de alimentos e distribuição dos gêneros às escolas das redes 

estadual/municipal de ensino. 

Regular oferta de alimentação nas escolas de acordo com a legislação do programa 

em vigor. Correta constituição e atuação dos conselhos no acompanhamento da 

execução do programa. 

 

2. Não atendimento do parâmetro numérico de nutrici onistas definido na 

legislação específica. 

RELATÓRIO PRELIMINAR . Município de Nova Olímpia (MT). 39º Sorteio de 

Municípios. Página 57 de 84. 

Por meio de consulta ao site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), em 26/02/2014, verificou-se que o Município de Nova Olímpia/MT possui 

uma nutricionista cadastrada no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

Durante a execução dos trabalhos de campo realizados no município, período de 10 

a 14/03/2014, obteve-se a confirmação dessa informação com a apresentação do 

registro no Conselho Regional de Nutricionistas da profissional de CPF ***.072.531.-

**. 

Cabe ressaltar que, o número de alunos da rede municipal de ensino regular e 

especial informado no Censo Escolar de 2013 totalizou 2.582 alunos, assim, a 

entidade executora municipal não está atendendo ao parâmetro numérico de 

nutricionistas conforme Estabelecido no artigo 10º da Resolução do Conselho 

Federal de Nutricionistas (CFN) nº 465/2010. O referido artigo estipula que, por 

entidade executora, na educação básica, quando houver de 2.501 a 5.000 alunos, 

deverá haver 01 Responsável Técnico mais 03 Quadro Técnico com carga horária 

técnica mínima semanal recomendada de 30 horas. 

O artigo 2º da referida Resolução estabelece que o responsável técnico (RT) é o 

“nutricionista habilitado que assume o planejamento, coordenação, direção, 

supervisão e avaliação na área de alimentação e nutrição”. Já o artigo 7º esclarece 

que o quadro técnico (QT) “será constituído por nutricionistas habilitados, que 



desenvolverão as atividades definidas nesta resolução e nas demais normas 

baixadas pelo CFN, em consonância com as normas do FNDE, fazendo-o sob a 

coordenação e supervisão do responsável técnico ,assumindo com este a 

responsabilidade solidária”. 

 

Considerando a Lei nº 8.742/93 alterada pela Lei 12.435/2011 que dispõe sobre a 

Lei Orgânica de Assistência Social; 

Considerando a Resolução do CNAS nº 145/2004 que dispõe sobre a Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS; 

Considerando a Resolução do CNAS nº 130/2005 que dispõe sobre a Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS; 

Considerando a Resolução do CNAS nº 269/2006 que dispõe sobre a Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos – NOB-RH/SUAS, em especial quando 

se trata sobre as funções essenciais para a gestão do SUAS, é fundamental a 

garantia de um quadro de referencia de profissionais designados para o exercícios 

das funções essenciais da gestão. As diretrizes desta norma reafirmam a 

profissionalização das funções de gestão e, neste sentido para funções de 

coordenação devem ser priorizados os servidores efetivos, permitindo a evolução 

ininterrupta dos trabalhadores do SUAS na carreira e garantindo a continuidade e 

melhor qualidade dos serviços socioassistenciais para a população, acompanhando 

os casos permanentemente. Sendo assim o ideal é que se evite a alta rotatividade 

dos profissionais nos setores, pois esta manobra causa persistente precarização dos 

vínculos de trabalho, rompimento com os grupos e os trabalhos sociais 

desenvolvidos causando prejuízo imensurável a comunidade. 

“A garantia da qualidade da proteção aos usuários do SUAS supõe a presença de 

profissionais capazes de dar respostas tecnicamente qualificadas e eticamente 

responsáveis.”1 

Considerando a Resolução do CNAS nº 109/2009 Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, a relevância do trabalho social e os impactos esperados, 

Considerando Art. 5º da Lei nº 8.662/93 que dispõe sobre As Atribuições Técnicas 

Privativas  dos Profissionais de Assistente Social previstas no Código de Ética 
                                                 
 
 



Profissional da Assistente Social e consequentemente suas Responsabilidades 

Técnicas (RT) especificas e éticas; 

Considerando a Resolução CFP Nº 010/05 que aprova o Código de Ética 

Profissional do Psicólogo, e dispõe sobre as Responsabilidades Técnicas (RT) do 

Psicólogo e em seu Art. 1º que trata dos Deveres  fundamentais dos psicólogos; 

 

Considerando que os Psicólogos e Assistentes Sociais atuam frente a situações 

complexas que exigem domínio de conhecimento técnico, capacidade de inovação, 

habilidades profissionais, valores e atitudes éticas específicas que exigem 

conhecimento aprimorado do Sistema Único da Assistência Social - SUAS, alinhada 

aos princípios democráticos da Gestão Pública, traduzindo em Responsabilidade 

Técnica para o exercício de trabalho visto que são viabilizadores de direitos e 

garantem ao município viabilização de recursos federais e estaduais para execução 

dos serviços socioassistenciais; 

Considerando que os Psicólogos e Assistentes Sociais estão cadastrados no 

Sistema do CADSUAS do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome 

o qual é o sistema de cadastro do SUAS que comporta todas as informações 

cadastrais dos órgãos gestores de Assistência Social, das unidades prestadoras de 

serviços socioassistenciais, fazendo parte da equipe técnica mínima exigida na 

Gestão, no Programa Bolsa Família, nos Centros de Referencia de Assistência 

Social – CRAS, Centros de Referencia Especializando de Assistência Social – 

CREAS, Casa Transitória da Criança e do Adolescente e dos fundos de Assistência 

Social, além de fazer parte dos Conselhos Municipais, exigindo uma participação 

ativa, com visitas domiciliares, parecer psicossocial, elaboração e planos, projetos, 

diversos relatórios quantitativos e qualitativos, campanhas, pesquisas com 

indicadores sociais, preenchimentos dos Censos no SUASWeb, sendo 

Responsáveis Técnicas (RT) de todas as ações profissionais frente ao Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS, Controladoria Geral da União – 

CGU, Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social do Estado de Mato 

Grosso – SETAS, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Secretaria de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, Comarca de Barra do Bugres. Todas as 

responsabilidades sobrecarregam estes profissionais expõe a riscos pessoais, 



sociais e profissionais, visto a exposição aos casos de vulnerabilidade ou perigo 

próprio dos níveis de proteção social, sendo básica, especial ou própria da gestão 

da politica de assistência social. 

Considerando a Constituição Federal no Art. 37, inciso V, estabelece que as funções 

de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e 

os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, 

condições e percentuais mínimos previstos em lei destinam-se às atribuições de 

direção chefia e assessoramento.2 

Considerando os dispositivos legais e exigências nas relações de trabalho para 

garantir a desprecarização dos serviços, REQUEREMOS QUE NO EXERCÍCIO 

DOS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO SEJA PAGA UMA 

GRATIFICAÇÃO FUNCIONAL MENSAL PELO EXERCÍCIO DE 

RESPONSABILIDADE TECNICA, visto que estes profissionais atuam com 

extrema importância para atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade 

e/ou risco social, buscando a transformação social, exercendo função ímpar para a 

solução justa das demandas. 

Vale lembrar que outros profissionais que exercem funções similares (como 

Bioquímico, Enfermeiro, Fisioterapeuta ou Farmacêutico) já recebem esse tipo de 

Gratificação (Lei Municipal nº 764/2007) e os     Assistentes Sociais e  Psicólogos 

também desempenham atividades que ensejam tal benefício. Uma negativa a tal 

requerimento traz em si constrangimento a nossa categoria profissional e rebate aos 

direitos trabalhistas identificados no cotidiano do exercício profissional. 

“Entendemos que a concessão de Gratificação de Responsabilidade Técnica aos   

Assistentes Sociais e Psicólogos  é um benefício de suma importância a fim de 

possibilitar ganho financeiro e reconhecimento pelas atividades relevantes  

desempenhamos junto aos usuários  e que, sem essa garantia, se tornam pouco 

valorizadas. Esperamos a sensibilidade do Poder Executivo e Legislativo  para que 

se torne Lei e seja aplicável a todos técnicos. 

 

Diante do exposto  e certos da importância  deste projeto, solicitamos que o mesmo  

seja apreciado  por essa Casa  e   seja  alvo de aprovação. 
                                                 
 
 



 

Nova Olímpia-MT, em 31 de julho de 2014. 

 

CRISTOVÃO MASSON 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 


