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Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.° 087/19, que 

cria vaga, extingue, altera vencimentos e atribuições de cargos previstos na Lei Municipal n° 

7.088/2011, para apreciação sob Regime de Urgência, em virtude da vigência que se dará a 

contar de Janeiro de 2020 e para compatibilizar na votação do Orçamento, previsto até 15 de 

dezembro de 2019.

Exposição de Motivos:

O presente projeto visa, extinguir o cargo de Assistente Social - Formação Libras, pelo 
motivo de não haver necessidade desta formação, sendo que a servidora que ocupa a vaga 
deste cargo não tem demanda para tal fim, sendo assim, a mesma será enquadrada na vaga 
criada neste projeto. A alteração dos vencimentos está vinculada ao acréscimo de atribuições, 
conforme anexo I, buscando suprir a necessidade de uso de motorista para conduzir as Assis
tentes Sociais em suas atividades diárias.

Fica dispensada a elaboração de Impacto Orçamentário de acordo com art.51, §§ 5o e 
6o da Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020, que estabeleceu que deverão ser considera
dos na elaboração da proposta orçamentária os efeitos resultantes de projetos de lei encami
nhados à Câmara Municipal até a data de apresentação da proposta orçamentária de 2020, 
que tratem especiaimente nos casos de concessão de vantagens e aumento na remuneração 
de servidores; criação e extinção de cargos públicos e alteração de estruturas de carreiras; e 
provimento de cargos efetivos, mediante concurso público.

Atenciosamente.
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PROJETO DE LEI N°087 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019.

Cria vaga, extingue, aitera vencimentos e atribuições 
de cargos previstos na Lei Municipal n° 7.088/2011.

Art. 1o Fica alterado o vencimento do cargo abaixo relacionado, do Quadro de 
Pessoal Efetivo do Município, a saber:

CARGO DE PARA

R$ 4.187,60R$ 3.682,16Assistente Social

Parágrafo único. Fica assegura a revisão geral anual para o ano 2020 prevista 
no inciso X do art. 37 da Constituição Federal e na Lei Municipal n° 5.599, de 11 de dezembro de 
2011, incidente sobre o novo valor do de que trata o caput deste artigo.

Art. 2o As atribuições, requisitos e carga horária pertinentes aos cargos 
públicos criados no artigo anterior estão descritas no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 3o Fica extinto o cargo de abaixo relacionado, do Quadro de Pessoal
Efetivo do Município, a saber:

CARGO QUANTIDADE

Assistente Social - Formação de Libras 01

Parágrafo único. Os atuais servidores ocupantes do cargo extinto serão 
enquadrados no cargo de Assistente Social.

Art. 4o Fica criada vaga para o cargo abaixo relacionado, do Quadro de 
Pessoal Efetivo do Município, a saber:

CARGO QUANTIDADE

Assistente Social 01

Art. 5o As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão à conta de 
dotação orçamentária própria de cada Secretaria em que os referidos servidores estiverem 
lotados.

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exercendo seus 
efeitos a partir de 10 de janeiro de 2020.

Gabinete do Prefeito, 13 de novembro de 2019.
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ANEXO I

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
GRUPO: TÉCNICO-CIENTÍFICO

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição sintética:
b) 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 n° 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;
• condução de veículos para sua locomoção em perímetro urbano, estritamente em serviço;

• executar tarefas afins.

CONDIÇOES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 35 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de sen/iços em regime suplementar 

de trabalho.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: instrução - Graduação Superior em Serviço Social


