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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 09 de fevereiro de 2017.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP/016/2017
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Senhor Presidente:
:

Em atenção ao oficio supracitado, o qual contém Pedido de Informação,

oriundo dessa Casa, encaminhamos cópia de expediente recebido da Secretaria Geral

do Governo/Departamento Municipal de Habitação, contendo os esclarecimentos per-

tinentes a solicitação feita.

Atenciosamente,

DDV

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331.2699/ e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Departamento de Habitação

Memo 014/2017
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O Dpto de Habitação, através de seu diretor, Sr. Cleumar Moizés Tombini Citron,

em resposta ao OP 016/2017, informa o que segue:
10 Quantos profissionais de Serviço Social atuam junto ao Departamento Municipal

de Habitação?

São duas profissionais.
20 Quais são as atribuiçoes/funções do profissional de Serviço Social dentro do

Departamento Municipal de HabitaçãO?
ASSISTENTE SOCIAL, descrição analítica: executar trabalhos com políticas

sociais, incluindo as ações de saúde, educação e assistência; projetar, gerenciar e

executar programas de atuação profissional em busca da melhoria de condições de

vida da população em geral; investigar a realidade social com vistas à construção

de um conhecimento pertinente a sua intervenção e à realidade social da

população; intervir na realidade social, de acordo com as demandas apresentadas

pelos usuários das instituições; e demais atribuições constantes da Lei Federal nO

8662/93, que dispõe sobre a profissão de Assistente Social, bem como, seu Código

de Ética.; exercer as atividades e atribuições estabelecidas por normas que

regulamentam a profissão; executar tarefas afins.
30 Quais são as atribuições/funções do profissional de Serviço Social dentro dos

condomínios Alvorada (Bairro Oriental), e dos condomínios Floresta 1, 2, 3 e 4 (Bairro

Floresta)?
Além do exposto na questão anterior, as profissionais tem como atribuição

realizar o Trabalho de Acompanhamento Social às famílias que residem nesses

locais.



4° Dentre as atribuições/funções do profissional de Serviço Social, existe a função

de acompanharm realizar, fazer ou desfazer o ligamento ou desligamento de água dentro

dos condominios supracitados?

Não.

5° Se existir essa atribuiçãolfunção acima citada, e se caso seja realizado pelo

profissional do Serviço Social, se há algum tipo de remuneração extra para essa função?

Não.

6° Quais as exigências dos órgãos competentes (dos programas habitacionais)

para o profissional de Serviço Social dentro dos condomínios Alvorada (Bairro Oriental), e

dos condomínios Floresta 1, 2, 3 e 4?

Realizar o Trabalho de Acompanhamento Social às famílias, dentro das

exigências do Progrma Minha Casa Minha, na Portaria 21.

Sem mais para o momento, estamos disponíveis para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente.

Carazinho, 07 de Fevereiro

Cleum oi s Tombini Citron
Diretor do Departamento de Habitação
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