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Of. n' 183/15 - GPC

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Cafazinho, 15 de junho de 2015.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Paulino de Moura,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de L.ei nO 069/15

Senhor Presidente:

Resp..
•w ..,. -

",..
,"'! ,,"

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o prOje~~ ~e Lei nO 069115,

desta data, que Cria cargo de Cuidador no Quadro de Pessoal Efetivo do MuntC'plo.

Exposição de Motivos:

A Resolução nO 269, de 13 de dezembro de 2006, do Conselho Nacional de

Assistência Social, que aprovou a Norma Básica de Recursos Humanos do SUAS - NOB-

RHfSUAS, trata dentre outros aspectos, da seleção criteriosa dos profissionais que atuarão nos

Serviços de Acolhimento à criança e adolescente.

Nesse sentido, dentre a equipe profissional mínima exigida, destaca-se a

necessidade do cargo de Educador/Cuidador, com formação mínima de Ensino Médio Completo,

acrescido de capacitação específica para o desenvolvimento dos serviços de acolhimento e

avaliação psicológica.

O que se pretende com a criação do cargo de Cuidado r, é buscar servidores mais

capacitados para prestar atendimento às crianças e adolescentes da Casa de Acolhimento

Professora Odila e nas demais áreas de atendimento à criança e adolescente.

Salientamos que a criação deste cargo se faz necessária em virtude do mesmo ser

colocado no rol dos cargos para a realização do concurso para cadastro de reserva, haja vista que

temos previsão de aposentadorias futuras e precisamos de banca para suprir essa deficiência.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

"'-
RENA SÜSS,

Prefeito.

Atenciosamente,

CBSfDDV

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264. Centro
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNICípIO DE CARAZINHO

DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Estimativa do impacto orçamentário-financeiro, conforme memorando e documentos anexos, em cumprimento ao disposto n' .
Complementar 10112000 e, considerando as metas e prioridades aprovadas na Lei Municipal n' 7.875- LDD 2015 observados Adrt,gos. 15,16, .,nciso I, e 17, da Lei
LOA 12015, emitimos o presente parecer, considerando os dados: ' o o rsposto na Le, Municipal n' 7914.

Poder/órgão: MUNiCípIO DE CARAZINHOI SECRETARIADE ASSIST£CIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Periado: A contar da publicação da Lei.
Ref.: Criação de cargo no quadro de pessoal efetivo do Município e posterior nomeação de servidores:

adolescente em situação de risco.

02 (dois) Cuidador , para atendimento da criança e

1",1'
. , .. /{.j!/-({(-t('t'

Joao Carlos Martins Pedroso
Secretir10Municipal d. faumla

, Arre<adação

o c~raz\~~o, _~3de J.UlhO de 2015.

C~~"UJ' 9'J'" \.) -
Amabile T, Trentin Vanin
Ag1~te P':ml'j "Orçamento

't0Rf-,,>J~ \3492-0

Obs.: Este demonstrativo de impacto trata da Criação e posterior nomeação de dois servidores para o cargo de cuidador O' .
meses no exercicio de 2016 , 13' salario, 113 de férias e contribuição com a previdéncia (22%). O percentual apurado é . I tCalc~lo fo, efetuado para 12(doze)
projeções para 2016 de R$: 157.087.788,00, para 2017 de R$ 172.796.566,80. re a 'vo a rece,ta corrente liquida com

Investiduras e espécie do Espécie da . . Impacto orçamentário Impacto finance'ro

.designações no
serviço público

Nome Data Ato e nO Investidura. ".Exerclclo .Exerelelo Exerelelo Exerclclo Exercfclo
2015. % 2016 -% 2017- % 2015 R$

Exerciclo

02) Cuidador 03107115 Lei Municinal Decreto 0,00 0,03 0,02
2016- R$ 2017- R$

0,00 38.620,97 42.483,07

Total
0,00 0,03 0,02 0,00 38.620,97 42.483,07
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PROJETO DE LEI N" 069, DE 15 DE JUNHO DE 2015.

Cria cargo de Cuidador no Quadro de
Pessoal Efetivo do Município.

Art. 1° Fica criado na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal Efetivo
do Município, o seguinte cargo:

N' DE VAGAS CARGO PADRAO CODIGO

02 Cuidado r 04 AS-09-05-04

Art. 20 As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo criado no
artigo 10 estão descritas no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 3° Aplicar-5e-a o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município
de Carazinho (Lei Complementar n.' 07/90) aos ocupantes do cargo criado através da
presente Lei, assim como toda a legislação municipal que envolve os cargos de provimento
efetivo do Município.

Art. 4° Fica acrescido o cargo criado no artigo 1° ao Grupo de Atividades IX -
GRUPO SERViÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, do Anexo I da Lei Municipal n'
7.088/2009, com suas alterações.

,. Art: 5~ As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações
orçamentanas propnas.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 15 de junho de 2015.

oov
REN OSÜSS,

Prefeilo.
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ANEXO I

CARGO: CUIDADOR
GRUPO: AUXILIAR TÉCNICO

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição Sintética: executar trabalhos de cuidado r social e nutricional.
b) Descrição Analítica:
• executar trabalhos de atendimento à criança e adolescente em todos os momentos;
• efetuar cuidados básicos como preparo de alimentação, higiene e proteção;
• acompanhar e assessorar nas tarefas escolares;
• zelar pelo bom funcionamento interno e externo do abrigo;
• executar tarefas de limpeza em geral, zelando pelo bom funcionamento do abrigo;
• prestar acompanhamento nos serviços de saúde, ministrando a medicação e

acompanhando nas internações hospitalares;
• participar de cursos, capacitação, treinamento e reuniões administrativas, sempre que

solicitado;
• auxiliar na preparação da criança e adolescente para o desligamento, sendo para tanto
orientado e supervisionado por um profissional de nivel superior;
• prover a organização do ambiente (espaço fisico e atividades adequadas ao grau de
desenvolvimento de cada criança e adolescente);
• auxiliar a criança e adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da
auto-estima e construção da identidade;
• prestar auxílio na organização de fotografias e registros individuais sobre o
desenvolvimento de cada criança e adolescente, de modo a preservar sua história de vida;
• assistir a equipe técnica na mediação do processo de aproximação e fortalecimento ou
construção do vínculo com a família de origem ou adotiva, quando for o caso;
• executar tarefas compatíveis com o cargo sempre que escalado pela chefia;
• executar tarefas afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
b) Especial: o exercicio do cargo poderá exigir a prestação de serviços em regime especial
de trabalho, inclusive aos sábados, domingos, feriados e no turno da noite.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: in~trução - Ensin~ Médio Completo, acrescido de capacitação específica
para o ~esenvolvlmento dos servIços de acolhimento, com duração mínima de 60hs a ser
promovida pela. Secretaria Municipal de Assistência Social, após a homologação fi~al do
resultado e avahação psicológica.
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