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Senhor Presidente e Senhores Vereadores da Câmara Municipal:

Tenho a honra de submeter ao exame dessa Casa o Projeto de Lei Complementar anexo que
dispõe sobre a instituição e organização do Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos dos
Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social do Município de Floresta do Araguaia e dá outras
providências.

O Projeto de Lei que ora colocamos a vossa apreciação, organizará com modernidade as
carreiras dos Trabalhadores do SUAS envolvidos diretamente com a Política Municipal de Assistência
Social e permitirá ao gestor a abertura de concurso público para provimento de cargos necessários a
prestação eficiente dos serviços socioassistenciais.

Com a aprovação do presente Projeto, o gestor abrirá concurso público e eliminará do quadro
de pessoal da Secretaria Municipal de Assistência Social os contratos com vínculos temporários,
desprecarizando, desta forma, a situação de muitos servidores hoje vinculados ao órgão assistencial.

Diante do exposto, entendo ser de sumo interesse para o Município a aprovação do presente o
Projeto de Lei Complementar, motivo pelo qual submeto seus termos ao juízo dessa Colenda Edilidade, s
para que, com base na Lei Orgânica do Município, possa a matéria ser aprovada com a observância do £
art. 34 da citada Lei, devido à sua relevância.
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Mas, caso a Edilidade, tenha entendimento distinto sobre o art. 34 da Lei Orgânica do
Município, utilizando o princípio da simetria com o centro, requeremos, com base no art. 64, § is da <
CF/88 e, nos termos regimentais, tramitação em regime de urgência para o presente Projeto de Lei ^
Complementar. A presente solicitação de urgência se justifica pela importância da matéria tratada na
referida proposição, uma vez que o Município precisa realizar concurso público para o provimento das 5
vagas, com o fim de suprir as demandas no órgão assistencial. *
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Isto posto, cumpre esclarecer que o texto jurídico suto examen tem o total de 54 (cinquenta e <
quatro) artigos, distribuídos em 17 (dezessete) Capítulos, com acréscimo de 4 (quatro) artigos que se
encontram agrupados no Capítulo das Disposições Transitórias, compreendendo, ainda, 3 (três) Anexos. 3
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Finalmente, ao submeter o projeto anexo à apreciação dessa respeitável Câmara, esclarecemos <
que a presente Proposta, apresenta como anexo o estudo do impacto orçamentário-financeiro, g
conforme exige a Lei Complementar n? 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) em seu art. 17, com S
implementação dos cargos a partir de 1̂  de janeiro de 2019. Assim, estamos certos de que os Senhores
Vereadores saberão reconhecer que o presente Projeto de Lei Complementar, nos termos do art. 34 da
Lei Orgânica do Município, ou no teor do art. 64, § ie da CF/88, conforme for o entendimento que
prevalecer, merece aprovação rápida.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar as Vossas Excelências os protestos de apreço.

Floresta do Araguaia/PA, IO deQàJdfíQ&de 2018

Adélio d&s^íntos de Sousa
Prefeito

Avenida JK, n^ 19G2, Centro, Floresta do Araguaia, Pará - CEP ns 68.543-000, CNPJ n9 01.613.338/0001-81
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NS(%$DE /# DE tò/t^fî i) DE 2018

Dispõe sobre a instituição e organização do Plano de Carreiras,
Cargos e Vencimentos dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência
Social do Município de Floresta do Araguaia e dá outras providências.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições
legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL
aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 19. Esta Lei Complementar institui e organiza, sob o Regime Jurídico Estatutário, previsto
na Lei Complementar Municipal ns 001, de 24 de janeiro de 2002, a carreira própria dos Trabalhadores
do Sistema Único de Assistência Social no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de
Floresta do Araguaia, por meio do seu Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, doravante
denominado PCCV do SUAS.

CAPÍTULO ii
DA FINALIDADE

^
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Art. 2S. Esta Lei Complementar tem por finalidade o estabelecimento das atribuições dos g
cargos, os princípios e as regras de habilitação para provimento, formação e qualif icação profissional, g
avaliação de desempenho, progressão e remuneração pertencentes à carreira dos Trabalhadores do <
Sistema Único de Assistência Social, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de Floresta !2
do Araguaia. 2

u.
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CAPÍTULO III
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS |

LU
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Art. 35. A concepção da carreira dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social
lotados e em efetivo exercício no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social prevista nesta u
Lei, orienta-se pelos seguintes princípios: £

m
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1 - UNIVERSALIDADE: O PCCV do SUAS abrange todos os trabalhadores que integram os
diferentes processos de trabalho do Sistema Único de Assistência Social, desenvolvidos pelos órgãos
gestores e executores dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais do Município;

II EQUIVALÊNCIA DOS CARGOS: As categorias profissionais são consideradas, para
classificação, em grupos de cargos ou carreira única e multiprofissional, na observância da formação, da
qualificação profissional e da complexidade exigidas para o desenvolvimento das atividades que, por
sua vez, desdobram-se em Classes, com equiparação salarial proporcional à carga horária e ao nível de
escolaridade, considerando-se a rotina e a complexidade das tarefas, o nível de conhecimento e
experiências exigidos, a responsabilidade pela tomada de decisões e suas consequências e o grau de
supervisão prestada ou recebida;

III - CONCURSO PÚBLICO: O acesso à carreira estará condicionado, exclusivamente, à aprovação
em concurso público de provas ou de provas e títulos;

IV - MOBILIDADE DO TRABALHADOR: É assegurada a mobilidade dos Trabalhadores do Sistema
Único de Assistência Social na carreira, entendida como garantia do seu trânsito pelas diversas esferas
de Governo, sem perda de direitos ou da possibilidade de desenvolvimento e ascensão funcional na
carreira;

V - ADEQUAÇÃO FUNCIONAL: O PCCV do SUAS deverá adequar-se periodicamente às
necessidades, à dinâmica e ao funcionamento do Sistema Único de Assistência Social;
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VI - GESTÃO PARTILHADA DAS CARREIRAS: É garantida a participação dos trabalhadores, por
meio de mecanismos legitimamente constituídos, na formulação e gestão do PCCV do SUAS;

VII - PCCV COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO: O PCCV do SUAS constitui-se num instrumento
gerencial de política de pessoal integrado ao planejamento e ao desenvolvimento organizacional no
âmbito do Sistema Único de Assistência Social do Município;

VIII - EDUCAÇÃO PERMANENTE: O atendimento às necessidades de formação e qualificação
sistemática e continuada dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social;

CAPÍTULO IV
DA CONSTITUIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 49. A carreira dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social é única,
abrangente, multiprofissional e se desenvolve de acordo com os padrões que integram as áreas de
abrangência ou de atuação do Sistema Único de Assistência Social.

Art. 59. o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Assistência Social constitui-se dos
servidores efetivos do serviço público municipal que integram a carreira dos Trabalhadores do Sistema
Único de Assistência Social que desempenham atribuições nas áreas estruturantes de auditoria, gestão,
assistência social, vigilância socioassistencial, ensino, pesquisa e extensão, informação e comunicação, 5
fiscalização, regulação, apoio e infraestrutura, para a execução das ações e serviços pertinentes ao §
Sistema Único de Assistência Social, em conformidade com os cargos e perfis constantes do Anexo l da
presente Lei. o

í
§ 19. Integram também o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Assistência Social os 12

QC

cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Secretário Municipal de 2
Assistência Social e as funções gratificadas destinadas a retribuir serviços de direção, chefia e
assessoramento, instituídos por leis específicas, com atuação no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social. c

LU
cc.

§ 29. As funções gratificadas serão exercidas exclusivamente por trabalhadores efetivos do o
Sistema Único de Assistência Social, atendidos os pré-requisitos para o seu exercício.

o

§ 35. Serão ocupados exclusivamente por servidores de carreira 30% (trinta por cento) dos <
cargos em comissão vinculados na estrutura básica da Secretaria Municipal de Assistência Social.

§ 45. A partir da vigência desta Lei não serão providos cargos em comissão em desacordo com o
disposto no § 35 deste artigo.

§ 5g. A nomeação de não servidores de carreira somente poderá ser efetivada mediante a
comprovação de que o percentual de cargos providos por servidores efetivos é igual ou superior ao
percentual estabelecido no § 3^ deste artigo, na data da consulta.

§ 65. Na hipótese de o cômputo do percentual de que trata o § 3^ deste artigo resultar número
fracionário de cargos, deverá ser considerado o número inteiro imediatamente superior.

§ 75. Para os fins desta Lei considera-se como servidor de carreira os servidores ativos,
oriundos de órgão de qualquer dos Poderes do Município, ocupante de cargo no qual ingressou
mediante concurso público ou, se em data anterior a 5 de outubro de 1988, mediante forma de
provimento permitida pelo ordenamento da época de ingresso, conforme o art. 19, do ADCT da
Constituição Federal de 1988.

Art. 62. Os cargos de provimento efetivo da carreira dos Trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social que integram o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Assistência Social s
organizados com a observação das seguintes diretivas:
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I - investidura nos cargos de provimento efetivo da carreira por meio de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, para o exercício especifico nas funções das áreas
estruturantes de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma prevista nesta Lei;

II - vinculação à natureza das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social e aos
objetivos da Política de Assistência Social do Município, respeitando-se a habilitação exigida para
ingresso no cargo, vinculada diretamente ao seu perfil profissional ou ocupacional e a correspondente
qualificação do servidor;

III - a política de educação permanente para o servidor e o levantamento da necessidade de
capacitação;

IV - a gestão de pessoas conforme as necessidades específicas de cada unidade administrativa e
dos segmentos da população que requeiram atenção especial, observando as peculiaridades loco-
regionais decorrentes do desenvolvimento socioeconômico, da densidade demográfica e das distâncias
geográficas;

V - as especificidades do exercício profissional, decorrentes de responsabilidades e riscos
oriundos do contato intenso e continuado com os usuários portadores de patologias de caráter
especial;

VI - a movimentação funcional na carreira, o planejamento e a missão institucional, o ã
desenvolvimento organizacional da Secretaria Municipal de Assistência Social, a motivação e a §
valorização dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social; o

í
VII - a avaliação do desempenho do servidor nos processos de trabalho e nas ações de

assistência, visando à eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados aos usuários do Sistema 2
Único de Assistência Social; £

R
VIM - a garantia de condições salubres e adequadas de trabalho;

l
IX - a garantia de ampla liberdade de organização no local de trabalho.

CAPÍTULO V Í
DA CONSTITUIÇÃO DA CARREIRA

Art. 72. A carreira dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social é constituída de 03
(três) cargos efetivos:

I - Profissional de Educação Superior do Sistema Único de Assistência Social - PÉS do SUAS;

II - Técnico do Sistema Único de Assistência Social - TÉCNICO do SUAS;

III - Auxiliar do Sistema Único de Assistência Social - AUXILIAR do SUAS.

Art. 82. As atribuições gerais de cada um dos cargos da carreira dos Trabalhadores do Sistema
Único de Assistência Social são assim descritas:

l - cargo PÉS do SUAS: As inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e
responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Assistência Social,
na sua dimensão técnico-científica, que requeira escolaridade de Educação Profissional Tecnológica de
Graduação ou Educação Superior completa diretamente vinculada ao perfil profissional e ocupacional
de acordo com a complexidade das atribuições exigidas para atuação nas áreas estruturantes de gestão,
auditoria, assistência social, vigilância socioassistencial, ensino, pesquisa e extensão, informação e
comunicação, fiscalização e regulação, apoio e infraestrutura;
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II - cargo TÉCNICO do SUAS: As inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e
responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Assistência Social,
na sua dimensão técnico-profissional e operacional de manutenção de infraestrutura e apoio
administrativo, que requeira escolaridade de Ensino Médio e/ou Educação Profissional Técnica de Nível
Médio para atuação, sob supervisão, nas áreas estruturantes de assistência social, vigilância
socioassistencial, extensão, informação e comunicação, fiscalização, regulação, apoio e infraestrutura;

III - cargo AUXILIAR do SUAS: Compreende as categorias profissionais que realizam atividades,
sob supervisão, e que exigem para o seu exercício a etapa da Educação Básica do Ensino Fundamental,
completo, para atuação nas áreas estruturantes de assistência social, informação e comunicação, apoio
e infraestrutura.

§ ls. Todos os integrantes do campo profissional de atuação referido no inc. l deste artigo têm
o mesmo título de PÉS do SUAS, distribuído, segundo suas habilitações, na forma do art. 92, § 1° desta
Lei.

§ 22. Todos os integrantes do campo profissional de atuação referido no inc. II deste artigo têm
o mesmo título de TÉCNICO do SUAS, distribuído, segundo suas habilitações, na forma do art. 92, § 2-
desta Lei.

§ 32. Todos os integrantes do campo profissional de atuação referido no inc. Ill deste artigo têm
o mesmo título de AUXILIAR do SUAS, distribuído, segundo suas habilitações, na forma do art. 99, § 3- 5
desta Lei.

o
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§ 42. São atribuições gerais dos cargos que integram este PCCV do SUAS as funções descritas <
nos incs. l, II e III deste artigo, sem prejuízo de suas atribuições específicas, observados os requisitos de £
qualificação e competências definidas nas respectivas áreas profissionais e as atribuições constantes do °
Anexo III desta Lei. £o

o
§ 52. As atribuições gerais referidas no parágrafo anterior serão exercidas de acordo com o s

ambiente organizacional. £
CL

O

§ 62. As atribuições específicas de cada campo profissional de atuação encontram-se ^
detalhadas no Anexo III desta Lei. £

CO
<

§ 72. A aplicação deste PCCV do SUAS deverá respeitar as competências privativas e os direitos
instituídos pelas leis reguladoras do exercício das profissões.

CAPÍTULO VI
DA SÉRIE DE CLASSES DOS CARGOS DA CARREIRA

Art. 95. A Série de Classes dos cargos que compõem a carreira dos Trabalhadores do Sistema
Único de Assistência Social estrutura-se em linha vertical de acesso, em conformidade com a titulação,
habilitação e perfil profissional ou ocupacional, identificada por letras maiúsculas, assim descritas:

§ 12. o cargo PÉS do SUAS é organizado em 04 (quatro) Classes estruturadas segundo os graus
de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I - Classe A, identificada pelo símbolo PES-CA: Requisito de escolaridade habilitação em
Educação Superior ou Educação Profissional Tecnológica de Graduação, com diploma de curso superior
específico ou diploma de graduação tecnológica específica, emitidos por Instituição de Ensino Superior
devidamente credenciada pelo Ministério da Educação - MEC e registro profissional no respectivo
Conselho Regional, quando houver;

II - Classe B, identificada pelo símbolo PES-CB: Requisito de escolaridade estabelecida para a
Classe A, acrescido de um curso de 360 (trezentas e sessenta) horas de qualificação profissional na área
de atuação ou abrangência do Sistema Único de Assistência Social;
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III - Classe C, identificada pelo símbolo PES-CC: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a
Classe B, acrescido de um curso de especialização em nível de pós-graduação lato sensu na área de
atuação ou de abrangência do Sistema Único de Assistência Social:

IV - Classe D, identificada pelo símbolo PES-CD: Requisitos de escolaridade estabelecidos para a
Classe C, acrescido de um curso de pós-graduação stricto sensu em programa de Mestrado ou
Doutorado na área de atuação ou de abrangência do Sistema Único de Assistência Social;

§ 25. O cargo TÉCNICO do SUAS estrutura-se por 2 (duas) Áreas de Atuação, de l a II,
designando-se cada Área em Nível identificado por um símbolo próprio, na forma abaixo:

l - O Nível l (Símbolo NI) é organizado em 04 (quatro) Classes estruturadas segundo os graus de
formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) Classe A, identificada pelo símbolo TÉCNICO-CA: Requisito de escolaridade Ensino Médio
completo, com certificado expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação
vigente;

b) Classe B, identificada pelo símbolo TÉCNICO-CB: Requisito de escolaridade estabelecido para
a Classe A, mais um curso de 200 (duzentas) horas de qualificação/atualização profissional na área de
atuação ou de abrangência do Sistema Único de Assistência Social:

i
c) Classe C, identificada pelo símbolo TÉCNICO-CC: Requisitos de escolaridade estabelecidos

para a Classe B, acrescido de uma das seguintes habilitações: o

1. um curso de 240 (duzentas e quarenta) horas de qualif icação/atualização profissional na área
de atuação ou abrangência do Sistema Único de Assistência Social, ou; 2

u.

Q
2. uma formação em Educação Profissional Técnica de Nível Médio na área de atuação ou o

abrangência do Sistema Único de Assistência Social; s

l
d) Classe D, identificada pelo símbolo TÉCNICO-CD: Requisitos de escolaridade estabelecidos

para a Classe C, acrescido de uma formação em Educação Profissional Tecnológica de Graduação ou iu
Educação Superior na área de atuação ou de abrangência do Sistema Único de Assistência Social; Jz

m

II - Nível II (Símbolo NII) é organizado em 04 (quatro) Classes estruturadas segundo os
diferentes graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) Classe A, identificada pelo símbolo TÉCNICO-CA: Requisito de escolaridade Ensino Médio
completo e/ou curso em Educação Profissional Técnica de Nível Médio, devidamente reconhecido pelo
órgão competente e com registro no respectivo Conselho Profissional, quando assim o exigir;

b) Classe B, identificada pelo símbolo TÉCNICO-CB: Requisito de escolaridade estabelecido para
a Classe A, mais um curso de 200 (duzentas) horas de qualificação profissional na área de atuação ou de
abrangência do Sistema Único de Assistência Social:

c) Classe C, identificada pelo símbolo TÉCNICO-CC: Requisitos de escolaridade estabelecidos
para a Classe B, acrescido de uma das seguintes habilitações:

1. outra formação em Educação Profissional Técnica de Nível Médio na área de atuação ou de
abrangência do Sistema Único de Assistência Social, ou;

2. um curso de 240 (duzentas e quarenta) horas de qualif icação/atualização profissional na área
de atuação ou de abrangência do Sistema Único de Assistência Social;
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d) Classe D, identificada pelo símbolo TÉCNICO-CD: Requisitos de escolaridade estabelecidos
para a Classe C, acrescido de uma formação em Educação Profissional Tecnológica de Graduação ou
Educação Superior em uma das áreas de abrangência do Sistema Único de Assistência Social;

§ S?, o cargo AUXILIAR do SUAS estrutura-se por 2 (duas) Áreas de Atuação, de l a II,
designando-se cada Área em Nível identificado por um símbolo próprio, na forma abaixo

l - O Nível l (Símbolo NI) é organizado em 04 (quatro) Classes estruturadas segundo os graus de
formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) Classe A, identificada pelo símbolo AUXILIAR-CA: Requisito de escolaridade Ensino
Fundamental completo;

b) Classe B, identificada pelo símbolo AUXILIAR-CB: Requisito de escolaridade estabelecido para
a Classe A, mais um curso de 180 (cento e oitenta) horas de qualificação profissional na área de atuação
ou de abrangência do Sistema Único de Assistência Social;

c) Classe C, identificada pelo símbolo AUXILIAR-CC: Requisitos de escolaridade estabelecidos
para a Classe B, mais formação no Ensino Médio;

d) Classe D, identificada pelo símbolo AUXILIAR-CD: Requisitos de escolaridade estabelecidos
para a Classe C, acrescido de uma formação em Educação Profissional Técnica de Nível Médio em uma §
das áreas de abrangência do Sistema Único de Assistência Social;

o
o

M - Nível II (Símbolo NII) é organizado em 04 (quatro) Classes estruturadas segundo os <
diferentes graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: Í2

o

a) Classe A, identificada pelo símbolo AUXILIAR-CA: Requisito de escolaridade Ensino £
Fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação;

UJu.
b) Classe B, identificada pelo símbolo AUXILIAR-CB: Requisito de escolaridade estabelecido para

a Classe A, mais um curso de 180 (cento e oitenta) horas de qualificação profissional na área de atuação
ou de abrangência do Sistema Único de Assistência Social; uj

UJ

c) Classe C, identificada pelo símbolo AUXILIAR-CC: Requisitos de escolaridade estabelecidos g
para a Classe B, mais formação no Ensino Médio;

d) Classe D, identificada pelo símbolo AUXILIAR-CD: Requisitos de escolaridade estabelecidos
para a Classe C, acrescido de uma formação em Educação Profissional Técnica de Nível Médio em uma
das áreas de abrangência do Sistema Único de Assistência Social.

§ 45. Ficam estabelecidos os percentuais de 15% (quinze por cento) de diferença de vencimento
entre as Classes A e B; de 20% (vinte por cento) entre as Classes B e C e de 25% (vinte e cinco por
cento) entre as Classes C e D para os cargos PÉS do SUAS, TÉCNICO do SUAS e AUXILIAR do SUAS.

§ S^. Cada Classe desdobra-se em 12 (doze) Referências Numéricas (Símbolo RN), que
constituem a linha horizontal de progressão, identificadas pela combinação de letras e números na
Classe A de Al a A12; na Classe B de BI a B12, na Classe C de Cl a C12 e na Classe D de Dl a D12.

CAPÍTULO VII
DAS FORMAS DE MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA

Seção l
Das Disposições Gerais

Art. 10. A movimentação funcional na carreira dos Trabalhadores do Sistema Único d
Assistência Social dar-se-á em 02 (duas) modalidades:
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I - verticalmente, por critérios de qualificação e habilitação adquiridas, constituindo-se em
Classes, observado o cumprimento de interstício e a existência de vaga;

II - horizontalmente por avaliação processual de desempenho e tempo de serviço, constituindo-
se em Referências Numéricas, com progressão a cada 03 (três) anos, observado a existência de vaga e à
ordem de classificação da avaliação de desempenho.

§ 12. Anualmente, até o último dia do 15 semestre, serão fixados em lei, de iniciativa do Chefe
do Poder Executivo, os quantitativos dos cargos de provimento efetivo distribuídos pelas Classes de
cada carreira e dos cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, a vigorar no ano
seguinte.

§ 25. Os cargos PÉS do SUAS, TÉCNICO do SUAS e AUXILIAR do SUAS serão distribuídos pelas
Classes em proporção decrescente, da inicial à final.

Seção II
Da Progressão Vertical

Art. 11. A progressão vertical dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social dar-se-á
de uma Classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma Série de Classes
do cargo, mediante comprovação da formação em níveis escolares ou qualificação profissional em
capacitação, aperfeiçoamento, treinamento e atualização por meio de cursos, conferências, congressos, §
seminários, simpósios, capacitações em serviços, extensão, oficinas, fóruns e similares na área de |
atuação ou abrangência do Sistema Único de Assistência Social, observado o cumprimento do g
interstício mínimo de: <

UJ
DC

l - 4 (quatro) anos de efetivo exercício na Classe A, computados a partir do cumprimento do 2
estágio probatório de 3 (três) anos de efetivo exercício;

g
M - 6 (seis) anos de efetivo exercício na Classe B; s

1 ' LL.

III - 8 (oito) anos de efetivo exercício na Classe C.
UJ

§ l9. A progressão vertical dar-se-á mediante formalização de processo, devidamente instruído £
pelo interessado, de acordo com a documentação exigida no caput deste artigo.

w

§ 25. A progressão vertical de que trata este artigo assegurará ao servidor o direito de
permanecer no mesmo nível de Referência Numérica anteriormente ocupada.

§ 3s. o servidor que apresentar titularidade acima da exigida para a Classe imediatamente
superior, sem possuir o requisito específico para esta, terá direito às progressões verticais, desde que
cumpra o intervalo mínimo exigido em cada Classe, até atingir a Classe correspondente a sua titulação.

§ 42. As progressões verticais serão realizadas anualmente, na forma do Programa de Formação
e Qualificação Profissional dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, publicadas no dia
30 de novembro e concretizadas no exercício subsequente.

Seção III
Da Progressão Horizontal

Art. 12. A progressão horizontal dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social dar-
se-á de uma Referência Numérica para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa da mesma
Classe, desde que:

l - aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho;
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II - cumprido o interstício de tempo de efetivo exercício no cargo, conforme Anexo II da
presente Lei.

§ 13. O cômputo do interstício da Referência Numérica Al da Classe inicial de cada carreira terá
início a partir do cumprimento do estágio probatório de 3 (três) anos de efetivo exercício.

§ 25. Fica estabelecido o percentual de 3% (três por cento) na diferença de vencimento de uma
Referência Numérica para a imediatamente superior, calculados sobre o vencimento da Referência
Numérica anterior.

§ 35. As avaliações de desempenho serão homologadas pelo Secretário Municipal de Assistência
Social, com implementação da mudança de Referência Numérica no exercício subsequente.

CAPÍTULO VIII
DO PROVIMENTO

Seção l
Das Disposições Gerais

Art. 13. O provimento na carreira dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social
obedecerá aos seguintes critérios:

<
<

I - habilitação e titulação específica exigida nesta Lei para o provimento de cargo público; 5
2

II - registro profissional, expedido por órgão competente, quando assim o exigir. o

Seção II E
Do Concurso Público

u.
LU
Q

Art. 14. Para o provimento originário nos cargos na carreira dos Trabalhadores do Sistema o
Único de Assistência Social exigir-se-á concurso público de provas ou de provas e títulos. E

UJ
K
Q.

Parágrafo único. O julgamento dos títulos será efetuado de acordo com os critérios o
Q

estabelecidos no respectivo edital. m
UJ

Z

Art. 15. As provas do concurso público deverão abranger os aspectos de formação geral e <
formação específica, em conformidade com o perfil profissional ou ocupacional, observadas as áreas
estruturantes do Sistema Único de Assistência Social, de acordo com a habilitação exigida para o cargo.

Seção III
Do Provimento Inicial

Art. 16. Ao entrar em exercício o servidor será investido na carreira dos Trabalhadores do
Sistema Único de Assistência Social na Referência Numérica Al, da Classe inicial do respectivo cargo.

Parágrafo único. O exercício profissional do Trabalhador do Sistema Único de Assistência Social
será vinculado à Área de Atuação para a qual tenha prestado concurso público.

CAPÍTULO IX
DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES

DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Seç3o l

Das Disposições Gerais

Art. 17. A política de gestão de pessoas da Secretaria Municipal de Assistência Social,
fundamentada nos princípios e regras consignados no art. 62 desta Lei, terá seu eixo constitutivo
fundamentado no sistema de desenvolvimento dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência
Social, norteando-se pelos seguintes objetivos:
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I - implementar a gestão de pessoas voltada para a inserção direta e contextualizada na Política
Municipal de Assistência Social;

II - fortalecer o Sistema Único de Assistência Social no Município;

III - melhorar a qualidade dos serviços prestados aos usuários do Sistema Único de Assistência
Social no Município;

IV - desenvolver a educação permanente e continuada dos Trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social, promovendo o desenvolvimento de capacidades e competências, na perspectiva do
compromisso ético e social com os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social;

V - fortalecer o desenvolvimento gerencial dos trabalhadores da Secretaria Municipal de
Assistência Social, norteados pela Política Municipal de Assistência Social;

VI - desenvolver sistemas de informação da gestão do trabalho na Secretaria Municipal de
Assistência Social;

VII - fomentar atividades de ensino e pesquisa pelos trabalhadores da Secretaria Municipal de
Assistência Social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social.

Art. 18. O Sistema de Desenvolvimento Profissional dos Trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social constituir-se-á dos seguintes programas:

I - Programa de Formação e Qualificação Profissional dos Trabalhadores do Sistema Único de
ida Social;

II - Programa de Avaliação de Desempenho;

- Programa de Valorização do Servidor.

o
Q

Assistência Social;
o

Q
o

Se cão II
Do Programa de Formação e Qualificação Profissional dos Trabalhadores

do Sistema Único de Assistência Social |
m
<

Art. 19. O desenvolvimento do Programa de Formação e Qualificação Profissional dos
Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social será efetivado por meio de ações da gestão do
conhecimento, de modo que este seja compartilhado e incorporado aos processos de trabalho.

Art. 20. As ações da gestão do conhecimento de que trata esta Lei tem como finalidades
precípuas:

I - o desenvolvimento permanente dos trabalhadores;

II - o desenvolvimento de capacidades resolutivas nos serviços de assistência social;

III - a transformação das práticas profissionais e da organização do trabalho;

IV - a melhoria das ações do trabalhador nos processos de trabalho;

V - a busca da eficiência, eficácia e efetividade nos serviços de assistência social;

VI - a socialização imediata, conforme programação, do conhecimento e saberes práticos,
adquiridos nos cursos ofertados pelos programas de educação permanente e continuada;

VII - a salvaguarda dos conhecimentos necessários para a continuidade dos processos de
trabalho.
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Art. 21. O Programa de Formação e Qualificação Profissional dos Trabalhadores do Sistema
Único de Assistência Social será elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em
observância às necessidades do serviço e no que dispõe esta Lei, primando pelas seguintes diretrizes:

I - caráter permanente e atualizado do programa de forma a acompanhar a evolução do
conhecimento e do avanço tecnológico na área da promoção e assistência social;

II - universalidade de conteúdos técnico-científicos voltados para a formação e qualificação
profissional, bem como promoção humana do Trabalhador do Sistema Único de Assistência Social,
como agente de transformação das práticas e modelos de serviços ofertados aos usuários;

III - corresponder à sistematização das ações e dos serviços do Sistema Único de Assistência
Social, conforme a Política Municipal de Assistência Social;

IV - implementar a integração entre parceiros de gestão do Sistema Único de Assistência Social,
nos âmbitos municipal, estadual e federal;

V - diagnosticar valores e potenciais humanos para o desenvolvimento de novas atribuições
necessárias a consolidação do Sistema Único de Assistência Social;

VI - utilizar metodologias e recursos tecnológicos de ensino à distância, que viabilizem a
qualificação dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social; §

<
Q£
<

VII - desenvolver o processo de educação permanente e continuada dos servidores da
Secretaria Municipal de Assistência Social em saúde e segurança do trabalho e meio ambiente bem <
como a construção de agenda integrada de estudos e pesquisas nestas áreas; tS

oi
VIII - criar mecanismos de interação entre as instituições formadoras e de serviços de promoção

e assistência social, adequando a formação dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social a
um modelo de atenção universal, equitativo e de qualidade, que atendam às necessidades de s
assistência social da população;

Q.
o
Q

IX - implementar ações que viabilizem o processo de monitoramento e avaliação do impacto da
formação, especialização de nível técnico, pós-graduação e qualificação na Secretaria Municipal de |
Assistência Social; <

o

X - implantar uma escala entre os trabalhadores da unidade, para que todos tenham acesso às
formações e qualificações necessárias para o exercício de suas funções na Secretaria Municipal de
Assistência Social.

Art. 22. Compete a Secretaria Municipal de Assistência Social, elaborar o planejamento anual
do Programa de Formação e Qualificação Profissional dos Trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social, observando as disposições desta Lei, com os seus correspondentes conteúdos de
formação e respectivos custos.

Parágrafo único. O servidor beneficiado pelo Programa de Formação e Qualificação Profissional
dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social deverá disponibilizar, no prazo e condições
estabelecidas em regulamento, as informações e conhecimentos obtidos durante seu processo de
formação.

Art. 23. A Secretaria Municipal de Assistência Social, dentro de sua competência administrativa,
poderá firmar convénios, protocolos de cooperação ou instrumentos equivalentes com instituições ou
órgãos federais, estaduais ou municipais, com o objetivo de viabilizar a execução das ações do
Programa de Formação e Qualificação Profissional dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência
Social, de forma a racionalizar e integrar os recursos disponíveis.

Seção III
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Do Programa de Avaliação de Desempenho

Art. 24. O Programa de Avaliação de Desempenho, parte integrante do Sistema de
Desenvolvimento Profissional dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, é o
instrumento de unificação da Política de Gestão do Trabalho da Secretaria Municipal de Assistência
Social, e deve, na sua concepção, abranger critérios capazes de avaliar, na sua totalidade, a qualidade
dos processos de trabalho, e servir para fomentar o Programa de Formação e Qualificação Profissional
dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social.

Art. 25. A elaboração das normas disciplinadoras do Programa de Avaliação de Desempenho
consubstanciada em ato específico e, dentre outros, observará:

I - o caráter processual, contínuo e anual do Programa de Avaliação de Desempenho;

II - a avaliação da chefia imediata, servidores membros da equipe de trabalho e a sua auto
avaliação fixando os indicadores de desempenho do servidor nos processos e serviços socioassistenciais
e nas condições de trabalho da sua unidade de lotação;

III - o caráter participativo onde todos os envolvidos: chefia imediata, servidores membros da
equipe de trabalho, serão avaliadores e avaliados.

<

Seção IV Í
Do Programa de Valorização do Servidor

o
Q

Art. 26. A Secretaria Municipal de Assistência Social instituirá regularmente, formas de <
reconhecimento, destinadas aos trabalhadores do seu quadro, por serviços prestados ao Sistema Único !2
de Assistência Social, no âmbito municipal, nos seguintes termos:

u.
LU
Q

I - por desempenho e resultado no exercício das funções, reconhecido por usuários e/ou o
servidores do Sistema Único de Assistência Social; s

UJ
o:
Q^

II - pela apresentação de projetos, pesquisas científicas, publicações de artigos e/ou livros, o
elaboração de projeto de curso, coordenação de curso e exercício de docência no âmbito dos serviços uj
da Secretaria Municipal de Assistência Social, orientação do processo de trabalho em programas de Sz
capacitação em serviço, os quais contribuam para a consolidação do Sistema Único de Assistência fj
Social.

§ l9. As atividades relacionadas nos incisos deverão ser comprovadas pelo servidor da
Secretaria Municipal de Assistência Social, mediante documento emitido pelo setor ou instituição
responsável, que certifique a ocorrência do evento.

§ 25. O reconhecimento de que trata o caput deste artigo não poderá ser remunerado.

CAPÍTULO X
DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 27. Ressalvadas as profissões regulamentadas por leis federais que estabelecem jornada
especial de trabalho, a jornada padrão de trabalho dos servidores da Secretaria Municipal de
Assistência Social será de 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, com vencimentos
correspondentes à jornada, devendo haver entre duas jornadas de trabalho um período mínimo de 11
(onze) horas consecutivas para descanso.

§ l?. Na jornada de trabalho definida no caput deste artigo é obrigatória a concessão de um
intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de l (uma) hora e no máximo de 2
(duas) horas.
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§ 22. Os servidores ocupantes dos cargos PÉS do SUAS ficarão sujeitos a prestação máxima de 4
(quatro) horas diárias e carga horária de 20 (vinte) horas semanais, devendo haver entre duas jornadas
de trabalho um período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso.

§ 32. Na jornada de trabalho definida no parágrafo anterior é obrigatória a concessão de um
intervalo para repouso ou alimentação, o qual será de 15 (quinze) minutos.

§ 42. Os ocupantes dos cargos efetivos integrantes das carreiras de que trata § 22 deste artigo
poderão, mediante opção funcional, exercer suas atividades em jornada de 6 (seis) horas diárias e carga
horária de 30 (trinta) horas semanais ou em jornada de 8 (oito) horas diárias e carga horária de 40
(quarenta) horas semanais, observada a disponibilidade orçamentaria e financeira da Secretaria
Municipal de Assistência Social.

§ 52. Será majorado em 50% (cinquenta por cento), o vencimento básico do servidor a que se
refere o parágrafo anterior quando optar pelo cumprimento de uma jornada de 6 (seis) horas diárias e
carga horária de 30 (trinta) horas semanais, observado, para este fim, o valor do vencimento básico
constante do Anexo II desta Lei.

§ 62. A opção pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho a que se refere o § 42
deste artigo corresponde a um cargo efetivo com duas jornadas de 20 (vinte) horas semanais de
trabalho, observado, para este fim, o valor do vencimento básico constante do Anexo II desta Lei.

§ 72. A jornada de trabalho dos cargos efetivos de que trata o caput e o seu § 22, corresponde
aos vencimentos básicos do Anexo II desta Lei. oo

í
§ 82. A jornada de trabalho do Trabalhador da Secretaria Municipal de Assistência Social que

acumule cargo será de no máximo 60 (sessenta) horas semanais, podendo haver situações específicas 2
que ultrapassem este limite em poucas horas, desde que seja demonstrado que não haverá
comprometimento da qualidade do serviço público nem prejuízo à saúde do servidor.

uu.
§ 92. Excetuados os ocupantes dos cargos em comissão e aqueles que estejam sujeitos a

realizar trabalho externo, todos os Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social estão sujeitos
à prova de pontualidade e frequência devidamente registrada. iu

LU

Z

§ 10. Frequência é o comparecimento obrigatório do Trabalhador do Sistema Único de <
Assistência Social ao serviço, no horário em que lhe cabe desempenhar os deveres inerentes a seu
cargo ou função.

§ 11. Obedecida à legislação federal, os períodos de serviço do trabalhador do Sistema Único de
Assistência Social serão estabelecidos pelo gestor, podendo antecipar ou prorrogar as atividades,
havendo superior interesse público.

§ 12. O Trabalhador do Sistema Único de Assistência Social poderá ser liberado da frequência
por ato do gestor para participar de congressos, simpósios, treinamentos, encontros ou promoções
similares, desde que tratem de temas ou assuntos referentes ao serviço de assistência social ou à
categoria.

§ 13. A decretação de luto oficial não determinará a paralisação dos trabalhos.

CAPÍTULO XI
DO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO

Seção l
Das Disposições Gerais

Art. 28. O sistema de remuneração da carreira dos Trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social estrutura-se através de tabelas remuneratórias contendo os vencimentos fixados em
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razão da natureza, grau de responsabilidade e complexidade e dos requisitos exigidos para o
provimento nos cargos.

Art. 29. O sistema remuneratório da carreira dos Trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social é estabelecido por meio de vencimento, acrescido da gratificação constante do art.
31 desta Lei.

Art. 30. Os valores do vencimento dos titulares dos cargos correspondente a cada Classe e Nível
da estrutura da carreira dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social obedecerão às
tabelas fixadas no Anexo II desta Lei.

§ 12. O vencimento será devido ao Trabalhador do Sistema Único de Assistência Social pelo
cumprimento da carga horária mensal prevista para o cargo que ocupa.

§ 22. Sobre os vencimentos referidos no caput incidirá os reajustes concedidos a título de
revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais.

§ 32. Os pagamentos dos vencimentos referido no caput deverão ser efetuados, o mais tardar,
até o décimo primeiro dia útil do mês subsequente ao vencido.

§ 42. A data limite para o pagamento dos vencimentos dos Trabalhadores do Sistema Único de 5
Assistência Social, prevista no parágrafo anterior deste artigo pode ser alterada até o vigésimo dia útil §
do mês subsequente ao vencido, sem a incidência de correção monetária, mediante compactuação g
entre o gestor e a entidade sindical que representa os trabalhadores nesta esfera governamental, g
quando demonstrado pela Administração, a impossibilidade operacional e prática do seu cumprimento. <

to
UJ
cr

§ 52. o pagamento do vencimento deverá ser efetuado contra recibo, assinado pelo 2
Trabalhador do Sistema Único de Assistência Social. £o

o
§ 69. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim

em nome de cada Trabalhador do Sistema Único de Assistência Social, com o consentimento deste, em £
CL

estabelecimento de crédito de sua escolha. o

£
Art. 31. Além do vencimento, o servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social poderá ^

perceber a Gratificação por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão Presencial, sem prejuízo das <
demais vantagens previstas na Lei Complementar Municipal n2 001, de 24 de janeiro de 2002 e na Lei
Complementar Municipal n2 020, de 24 de julho de 2008.

§ l9. A gratificação prevista no artigo está vinculada à unidade de concessão, devendo ser
imediatamente suspenso quando o servidor dela se afastar ou for removido.

§ 22. Excetua-se do disposto no § 12 deste artigo a situação em que o servidor estiver afastado
para gozo de férias; licença maternidade ou licença para tratamento da própria saúde.

Art. 32. A gratificação prevista no art. 31 desta Lei não será incorporada ao vencimento para
quaisquer efeitos.

Seção II
Da Gratificação por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão Presencial

Art. 33. Considera-se jornada de trabalho em regime de plantão presencial, a jornada especial
de trabalho executada por servidores investidos nos cargos do PÉS do SUAS e de TÉCNICO do SUAS em
áreas específicas das unidades pertencentes à estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social as
quais, pela natureza de suas competências, exijam a convocação de servidores para o trabalho, com a
finalidade de manter o funcionamento de suas atividades, em caráter ininterrupto e diuturno de 24
(vinte e quatro) horas/dia, incluídos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.
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§ 12. Incluem-se na jornada de trabalho em regime de plantão presencial as atividades
desenvolvidas por servidores em unidades finalísticas de assistência aos usuários do Sistema Único de
Assistência Social e outras que necessitem de trabalho em escala de plantão.

§ 29. Os servidores em jornada de trabalho em regime de plantão presencial com 20 (vinte) ou
40 (quarenta) horas semanais cumprirão 168 (cento e sessenta e oito) horas e 144 (cento e quarenta e
quatro) horas mensais, respectivamente, distribuídas de acordo com a necessidade do serviço das áreas
as quais estejam vinculados, e deverão observar:

I - o cumprimento da jornada de trabalho em regime de plantão presencial deverá ser de 12
(doze) horas contínuas e ininterruptas de trabalho, conforme a necessidade do serviço em horário
diurno ou noturno;

II - cabe ao responsável pela unidade a elaboração das escalas de plantão de suas respectivas
unidades, bem como, a supervisão e o acompanhamento do cumprimento das mesmas pelos servidores
em conformidade com o caput deste artigo.

Art. 34. O cumprimento da jornada de trabalho em regime de plantão presencial que trata o
artigo anterior deverá observar as quantidades especificadas abaixo:

I - carga horária de 20 horas semanais: até 14 (catorze) plantões de 12 horas;

l
II - carga horária de 40 horas semanais: até 12 (doze) plantões de 12 horas.

o
Q

§ 12. A Gratificação por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão Presencial efetivamente <
realizado será calculado através da aplicação de coeficientes específicos sobre a Unidade Básica de
Valor - UBV, prevista no art. 37 desta Lei, na seguinte conformidade, a razão de: 2

u-

a
I - 0,5120 (cinco mil cento e vinte décimos de milésimos), para os servidores investidos no o

cargo de PÉS do SUAS; s
UJ
o:
Q_

II - 0,1978 (mil novecentos e setenta e oito décimos de milésimos), para os servidores o
investidos no cargo de TÉCNICO do SUAS. iu

UJ

§ 22. Para fins de cumprimento da jornada de trabalho em regime de plantão presencial, <
considera-se o mês laborai equivalente a 4 (quatro) semanas.

Art. 35. A jornada de trabalho em regime de plantão presencial não deverá ultrapassar os
limites de horas estipuladas no § 22 do art. 33 desta Lei, salvo quando:

I - da ausência do profissional escalado para assumir a continuidade do serviço;

II - em casos de urgência ou calamidade social;

III - nas situações que possam causar danos graves aos usuários ou ao serviço.

Parágrafo único. As horas ultrapassadas deverão ser compensadas e garantidas ao servidor por
via de folgas, respeitando as necessidades da unidade e a não interrupção dos serviços considerados
essenciais.

Art. 36. Os servidores ficarão responsáveis pelos plantões a que estiverem escalados
mensalmente e por eventuais trocas, que somente poderão ser efetuadas por servidores do quadro da
respectiva unidade, mediante a anuência prévia da chefia imediata à qual estiverem subordinados.

§ is. É vedado ao servidor deixar de comparecer ao plantão no horário preestabelecido ou
abandoná-lo sem a presença de seu substituto; exceto na ocorrência de caso fortuito ou por motivo de
força maior, com conhecimento e anuência da chefia imediata.
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§ 22. Na hipótese de motivo devidamente comprovado, que impossibilite o servidor a
comparecer ao plantão, o comunicado deverá ser feito previamente ou em tempo hábil ao responsável
pela unidade, para que possa ser convocado um substituto.

Art. 37. Fica criada no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social a Unidade Básica de
Valor - UBV, como base de cálculo para o plantão presencial, correspondente ao valor de R$ 430,00
(quatrocentos e trinta reais), que será atualizada, anualmente, no mês de janeiro, pela variação
acumulada do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (IBGE), nos doze meses anteriores
à data do reajuste.

Parágrafo único. O valor do plantão presencial será apurado mediante a aplicação de
coeficientes específicos previstos nesta Lei sobre a Unidade Básica de Valor- UBV, conforme a seguinte
fórmula:

(A x B) x C
Onde,
A = UBV;
B = Coeficiente, e;
C = Número de plantões efetivamente realizados

CAPÍTULO XII |
DA MESA DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE DO SUAS

CL

Art. 38. Para garantir a efetivação dos princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei, à gestão o
partilhada e o permanente aperfeiçoamento das carreiras, deverá ser constituída pelo Secretário <
Municipal de Assistência Social uma Mesa Paritaria Municipal de Negociação Permanente - MPMNP/ £
SUAS, composta por, no mínimo, 6 (seis) membros, sendo 3 (três) representantes do gestor e 3 (três) 2
representantes dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social providos em cargos efetivos, i
um de cada carreira, estes eleitos em assembleia específica, lotados e em efetivo exercício nos órgãos
que compõem o Sistema Único de Assistência Social. s

LU
o:

§ 12. Os representantes do gestor serão indicados pelo Secretário Municipal de Assistência
Social. i-

lu
•z

§ 22. Indicados os comissários na forma do caput do artigo e de seu § 12, o gestor designará, §
através de portaria, os integrantes da Mesa Paritaria Municipal de Negociação Permanente - MPMNP/
SUAS.

§ 32. São impedidos de integrar a Mesa a que se refere este artigo o cônjuge e parentes
consanguíneos ou afins, até o 32 (terceiro) grau, do Prefeito e do Vice-prefeito e do Secretário
Municipal de Assistência Social.

§ 42. o Presidente da Mesa prevista neste artigo será eleito por seus pares em reunião do
colegiado, sendo impedidos de ocupar a função os representantes do gestor.

§ 52. A participação dos trabalhadores na Mesa será considerada como serviço público
relevante.

§ 62. A atuação dos membros da Mesa veda, no curso do mandato atribuição de falta
injustificada ao serviço em função das atividades do colegiado e o afastamento involuntário e
injustificado da condição de membro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado.

§ 72. A Mesa a que se refere este artigo não contará com estrutura administrativa própria,
incumbindo a Secretaria Municipal de Assistência Social garantir infraestrutura e condições materiais
adequadas à execução plena das competências do colegiado.
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§ 85. Os membros da Mesa a que se refere este artigo terão mandato de, no máximo, 4 (quatro)
anos, permitidas reconduções sucessivas, por iguais períodos.

Art. 39. Compete à Mesa Paritária Municipal de Negociação Permanente - MPMNP/SUAS:

I - propor normas regulamentadoras desta Lei relativas às diretrizes gerais, ingresso,
progressão, capacitação e avaliação de desempenho;

II - efetuar a avaliação do Trabalhador do SUAS na carreira de que trata esta Lei;

III - propor alterações para o aperfeiçoamento deste Plano ou para adequá-lo à dinâmica
própria do SUAS;

IV - avaliar anualmente, em gestão partilhada com a Secretaria Municipal de Assistência Social,
as propostas de lotação dos cargos, a adequação do quadro de pessoal às suas necessidades e o seu
redimensionamento, consideradas, entre outras, as seguintes variáveis:

a) demandas institucionais;

b) proporção entre os quantitativos da força de trabalho do SUAS e usuários;

c) inovações tecnológicas; 5

d) modernização dos processos de trabalho no âmbito da instituição. o
<

V - elaborar, em gestão partilhada com o gestor, o sistema de desenvolvimento profissional dos t2
Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, de que trata o art. 18 desta Lei; 2

u.
LU
Q

VI - examinar os casos omissos referentes a este Plano, encaminhando-os à apreciação dos o
órgãos competentes. s

LU
et

CAPÍTULO XIII
DA REMOÇÃO

LU

Z
Art. 40. Remoção é a movimentação dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social <

de um local de trabalho para outro, condicionada à existência de vaga.

Art. 41. A remoção, a critério da Secretaria Municipal de Assistência Social, processar-se-á:

I - a pedido;

II - mediante critério de prioridade, no caso do número de candidatos ser superior ao de vagas
existentes, adotando-se o concurso de remoção;

III - por permuta;

IV - de oficio, por necessidade de serviço, devidamente demonstrada, caso em que o Secretário
Municipal de Assistência Social poderá determinar a mudança de local de trabalho dos Trabalhadores
do Sistema Único de Assistência Social.

§ 12. Para efeito de remoção a pedido, os candidatos serão escolhidos obedecendo aos
seguintes critérios de prioridade:

I - motivo de saúde, comprovado por inspeção médica municipal;

II - maior tempo de serviço público efetivo no âmbito do Sistema Único de Assistência Social;
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III - maior tempo de serviço prestado ao Município;

IV - proximidade da residência da unidade pleiteada;

V - o mais idoso;

VI - o que tenha maior número de filhos.

§ 22. Para efeito de remoção de oficio, os candidatos serão escolhidos obedecendo aos
seguintes critérios de prioridade:

I - excedente no quadro da Secretaria Municipal de Assistência Social;

II - menor tempo de serviço no âmbito do Sistema Único de Assistência Social;

III - menor idade;

IV - menor numero de filhos.

§ 33. O Trabalhador do Sistema Único de Assistência Social a ser removido ex-oficcio será
comunicado por escrito pela autoridade competente com antecedência de 8 (oito) dias úteis.

Art. 42. A remoção por permuta será realizada desde que os interessados ocupem atribuições
(S

de iguais nível e habilitação.

Art. 43. A remoção referida no art. 41, inc. l será processada no mês de janeiro de cada ano 12
pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 2

u.
UJ
Q

Art. 44. Serão consideradas vagas para efeito de preenchimento por remoção aquelas criadas o
pelo afastamento dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social em decorrência de: s

UJ
tro.

I - aposentadoria; o

II - morte; |
m

III - exoneração;

IV - demissão;

V - recondução;

VI - readaptação.

§ l?. Além dos casos previstos nos incisos deste artigo, serão incluídas para a remoção as vagas
surgidas em decorrência da ampliação da rede municipal de assistência social ou na hipótese de efetivo
afastamento do trabalhador, excluídos os decorrentes de licença para desempenho de mandato
classista ou eletivo.

§ 29. As vagas decorrentes de afastamento provisório dos Trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social não poderão ser preenchidas através de remoção.

CAPÍTULO XIV
DA LOTAÇÃO

Art. 45. Lotação é o ato que determina a unidade de exercício dos Trabalhadores do Sistema
Único de Assistência Social e representa a força de trabalho, em seus aspectos qualitativos e
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quantitativos, necessários ao desempenho das atividades normais e específicas de um ou de vários
órgãos e unidades integrantes do Sistema Único de Assistência Social.

CAPÍTULO XV
DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 46. Fica assegurada a autonomia administrativa da Secretaria Municipal de Assistência
Social podendo, para tanto, o Secretário:

I - prover os cargos públicos de provimento efetivo e em comissão lotados em órgãos
administrativos no âmbito do Sistema Único de Assistência Social;

II - exonerar os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social investidos nos cargos
públicos de provimento efetivo e em comissão lotados em órgãos administrativos no âmbito do Sistema
Único de Assistência Social;

III - conceder vantagens pecuniárias aos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social
providos nos cargos públicos de provimento efetivo e em comissão lotados em órgãos administrativos
no âmbito do Sistema Único de Assistência Social;

IV - efetuar o pagamento dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social investidos
nos cargos públicos de provimento efetivo e em comissão lotados em órgãos administrativos no âmbito 5
do Sistema Único de Assistência Social;

oo
V - conceder e pagar, na forma do art. 149 e 150 da Lei Complementar Municipal n2 001, de 24 <

de janeiro de 2002, diárias aos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social investidos em
cargos públicos de provimento efetivo e em comissão lotados nos órgãos administrativos do Sistema 2
Único de Assistência Social; £

Q

O

VI - conceder em conformidade com a Lei Municipal n2 114, de 26 de abril de 2005, a forma de
pagamento de despesas através de regime de adiantamento aos Trabalhadores do Sistema Único de £
Assistência Social investidos em cargos públicos de provimento efetivo e em comissão lotados nos o

, Q

órgãos administrativos do Sistema Único de Assistência Social;

VII - conceder aos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social as licenças previstas <
nos incs. II, III, IV, V, VI, VII, VIII e X, do art. 83 da Lei Complementar Municipal ne 001, de 24 de janeiro
de 2002;

VIII - conceder aos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social férias remuneradas na
forma dos arts. 77 até 82 da Lei Complementar Municipal n2 001, de 24 de janeiro de 2002;

IX - instaurar sindicância, inquérito administrativo e processo administrativo disciplinar na
forma da Lei Complementar Municipal n^ 001, de 24 de janeiro de 2002, podendo, para tanto, constituir
as comissões de sindicância e processante;

X - aplicar as penas disciplinares previstas nos incs. l, II, III, IV e V, do art. 173 da Lei
Complementar Municipal ns 001, de 24 de janeiro de 2002.

Parágrafo único. Compete ao Secretário Municipal de Assistência Social, para provimento
originário de cargos efetivos previstos nesta Lei:

I - autorizar e promover a realização de concursos públicos;

II - aprovar os editais de concursos públicos;

III - homologar os resultados de concursos públicos.
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CAPÍTULO XVI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 47. A Secretaria Municipal de Assistência Social deverá incluir em seu Programa de
Formação e Qualificação Profissional dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social ações
voltadas à habilitação de seus servidores para o exercício de cargos de direção, chefia e
assessoramento.

Art. 48. A entidade que legalmente represente ou defenda os interesses dos Trabalhadores do
Sistema Único de Assistência Social nesta esfera governamental poderá receber, mediante consignação
em folha, as contribuições mensais de seus associados, desde que por estes autorizadas de modo
expresso.

Art. 49. Fica delegado ao Secretário Municipal de Assistência Social os atos referidos nos arts.
5°, § 1°, 12, § 3°; 22; 23; 26; 27, §§ 11 e 12; 38, § 2°; 41, inc. IV; 43; 46, incs. l a X e parágrafo único
desta Lei, bem como a prática dos atos de movimentação funcional dos servidores na carreira dos
Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social.

Parágrafo único. Fica vedado ao Secretário Municipal de Assistência Social subdelegar as
competências que lhes são atribuídas por esta Lei, salvo se expressamente autorizados pelo Prefeito.

<
<

Art. 50. Fica criado o banco de horas para o servidor que ultrapassar sua carga horária de S
trabalho, por necessidade de serviço.

o
Q

§ 19 Será garantida a compensação por meio de folga das horas que ultrapassarem a carga <
horária do servidor, vedada sua conversão em pecúnia. Í2

QC

2
§ 22 A compensação garantida no § 1̂  deste artigo será efetivada no prazo máximo de 180

(cento e oitenta) dias da execução da hora excedente, exceto por interesse público devidamente
justificado quando for necessário um prazo maior, hipótese na qual o prazo máximo será de 360 £
(trezentos e sessenta) dias.

Q_

§
CAPÍTULO XVII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS |
CD
<

Art. 51. São criados, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, de modo a
compor seu quadro de pessoal, destinados à execução das atribuições legalmente instituídas por esta
Lei, para provimento originário:

l - 2 (dois) cargos de Agente de Portaria;

1 1 - 5 (cinco) cargos de Agente de Serviços Gerais;

III - 2 (dois) cargos de Agente de Segurança;

IV - 2 (dois) cargos de Auxil iar de Cuidador Social;

V - 2 (dois) cargos de Motorista Terrestre;

VI - 5 (cinco) cargos de Agente Administrativo;

VII - 2 (dois) cargos de Cuidador Social;

VIII - 2 (dois) cargos de Orientador Social;

IX - l (um) cargo de Técnico de Gestão da Informação;
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X - l (um) cargo de Técnico em Gestão Financeira e Orçamentaria;

XI - l (um) cargo de Técnico em Gestão da Tecnologia da Informação;

XII - 3 (três) cargos de Assistente Social;

XIII - 2 (dois) cargos de Psicólogo;

XIV - l (um) cargo de Estatístico;

Art. 52. Integram este PCCV do SUAS os seguintes Anexos:

I - Anexo l - Quantitativo de Cargos Efetivos por Perfil;

II - Anexo II - Tabela de Vencimentos dos Trabalhadores do SUAS;

III - Anexo III - Descrição das Atribuições Específicas dos Cargos e Requisitos para Ingresso.

Art. 53. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão custeadas à conta do orçamento
geral do Município, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais
necessários.

13

Art. 54. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir 12 |
de janeiro de 2019. o

£
CAPÍTULO XVIII Í2

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
u-
IU
Q

Art. l?. O número de cargos deste Plano para provimentos derivados e sua distribuição o
proporcional pelas Referências Numéricas A2 a A12; BI a B12, Cl a C12 e Dl a D12 nas Classes A, B, C e s
D das estruturas das carreiras estabelecidas nesta Lei, serão definidos por lei, até 90 (noventa) dias £

Q_

após a data de publicação desta Lei. o
UJ

Art. 22. O banco de horas previsto no art. 50 desta Lei deverá ser regulamentado em portaria £
do Secretário Municipal de Assistência Social no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir <
da publicação desta Lei.

Art. 32. O Sistema de Desenvolvimento Profissional dos Trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social previsto no art. 18 desta Lei será instituído, por portaria do Secretário Municipal de
Assistência Social, no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da publicação
desta Lei.

Art. 4?. Esta Lei será regulamentada, no que couber, pelo Chefe do Poder Executivo.

Floresta do Araguaia/PA, em f Q de@{JlO&£& de 2018

AdélióTdõvSatitos de Sousa
Prefeito
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ANEXO l
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N*tfb$DE l O DE

QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS POR PERFIL
DE 2018

CARGOS

AUXILIAR DO
SUAS

TÉCNICO DO
SUAS

PNS DO SUAS

PERFIL

Agente de Portaria
Agente de Serviços Gerais
Agente de Segurança
Auxiliar de Cuidador Social
Motorista Terrestre
Agente Administrativo
Cuidador Social
Orientador Social
Técnico de Gestão da Informação
Técnico em Gestão Financeira e Orçamentaria
Técnico em Gestão da Tecnologia da Informação
Assistente Social
Psicólogo
Estatístico

NÍVEL
(ÁREA DE ATUAÇÃO)

1

1

1

1

II

1

1

1

1

II

NÍVEL ÚNICO
NÍVEL ÚNICO
NÍVEL ÚNICO
NÍVEL ÚNICO

QTD

2
5

2
2
2

5
2

2
1

1

1

3

2
1 <

<

l
i

K
Q-

§

£

CC

O
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ANEXO M
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N*(%gDE /C> DE O^S^O DE 2018

TABELA DE VENCIMENTOS DOS TRABALHADORES DO SUAS

+15%
+20%
+25%

RF

CLASSÈ\

B
C
D

CARGO: A U X I L I A R DO SUAS - N Í V E L 1

1

954,00
1.097,10
1.316,52
1.645,65

+3%

2

982,62
1.130,01
1.356,01
1.695,01

+3%

3

1.012,09
1.163,91
1.396,69
1.745,87

+3%

4

1.042,46
1.198,83
1.438,59
1.798,24

+3%

5

1.073,73
1.234,79
1.481,75
1.852,19

+3%

6

1.105,94
1.271,83
1.526,20
1.907,75

+3%

7

1.139,12
1.309,99
1.571,99
1.964,99

+3%

8

1.173,29
1.349,29
1.619,15
2.023,94

+3%

9

1.208,49
1.389,77
1.667,72
2.084,66

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
+3%

10

1.244,75
1.431,46
1.717,75
2.147,19

+3%

11

1.282,09
1.474,41
1.769,29
2.211,61

+3%

12

1.320,55
1.518,64
1.822,37
2.277,96

+15%
+20%
+25%

RF

CLASSÈ\

B
C
D

CARGO: A U X I L I A R DO SUAS - N Í V E L II

1

1.014,00
1.166,10
1.399,32
1.749,15

+3%

2

1.044,42
1.201,08
1.441,29
1.801,62

+3%

3

1.075,75
1.237,11
1.484,53
1.855,67

+3%

4

1.108,02
1.274,22
1.529,07
1.911,34

+3%

5

1.141,26
1.312,45
1.574,94
1.968,68

+3%

6

1.175,50
1.351,82
1.622,19
2.027,74

+3%

7

1.210,76
1.392,38
1.670,86
2.088,57

+3%

8

1.247,09
1.434,15
1.720,98
2.151,23

+3%

9

1.284,50
1.477,18
1.772,61
2.215,77

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
+3%

10

1.323,04
1.521,49
1.825,79
2.282,24

+3%

11

1.362,73
1.567,14
1.880,56
2.350,71

+3%

12

1.403,61
1.614,15
1.936,98
2.421,23

^
^í^

+15%
+20%
+25%

RF

^CLASSÈ\

B
C
D

CARGO: TÉCNICO DO SUAS - NÍVEL 1

1

1.014,00
1.166,10
1.399,32
1.749,15

+3%

2

1.044,42
1.201,08
1.441,29
1.801,62

+3%

3

1.075,75
1.237,11
1.484,53
1.855,67

+3%

4

1.108,02
1.274,22
1.529,07
1.911,34

+3%

5

1.141,26
1.312,45
1.574,94
1.968,68

+3%

6

1.175,50
1.351,82
1.622,19
2.027,74

+3%

7

1.210,76
1.392,38
1.670,86
2.088,57

+3%

8

1.247,09
1.434,15
1.720,98
2.151,23

+3%

9

1.284,50
1.477,18
1.772,61
2.215,77

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
+3%

10

1.323,04
1.521,49
1.825,79
2.282,24

+3%

11

1.362,73
1.567,14
1.880,56
2.350,71

+3%

12

1.403,61
1.614,15
1.936,98
2.421,23

O
Q

Avenida JK, n? 1962, Centro, Floresta do Araguaia, Pará - CEP n? 68.543-000, CNPJ n? 01.613.338/0001-81 CU
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^ MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Floresta PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA
,̂̂ r̂̂ 2:/ GABINETE DO PREFEITO

ANEXQJII
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N» £/U>DE / O DE C/í)fíJ^C? DE 2018

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CARGOS E REQUISITOS PARA INGRESSO

1. CARGO: AUXILIAR DO SUAS, NÍVEL I.
1.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): AGENTE DE PORTARIA.
1.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas de natureza repetitiva, como recepcionar

membros da comunidade e visitantes procurando identificá-los, averiguando suas pretensões para
prestar-lhes informações e/ou encaminhá-los a pessoas ou setores procurados. Atender chamadas
telefónicas; anotar recados; prestar informações; registrar as visitas e os telefonemas recebidos;
auxiliar em pequenas tarefas de apoio administrativo; utilizar recursos de informática; executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas ao ambiente organizacional dos órgãos
integrantes do SUS.

1.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Fundamental completo,
com certificado expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente e
aprovação em concurso público de provas.

1.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais).

2. CARGO: AUXILIAR DO SUAS, NÍVEL I.
2.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS.
2.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas de limpeza, com o objetivo de manter todos

os ambientes limpos e organizados; recepcionar e organizar as peças ou artefatos; desempenhar
atividades de lavanderia e passadoria para pessoas e unidades do SUAS; inspecionar o serviço e z
organizar a devolução das roupas e artefatos; desempenhar atividades de organização e supervisão dos <
serviços de cozinha em locais de refeições; apoiar no planejamento de cardápios e elaboração do pré-
preparo, o preparo e a finalização e na triagem de validação e armazenamento de alimentos, 5
observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos, considerando os usuários e suas
necessidades; atender as equipes de referência e os usuários; servir e manipular alimentos e bebidas;
realizar serviços de café; trabalhar seguindo as normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao g
meio ambiente e às pessoas e, no desempenho das atividades, utilizar-se de capacidades <
comunicativas; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas ao Í2
ambiente organizacional dos órgãos integrantes do SUS. 2

2.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Fundamental completo,
com certificado expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente e
aprovação em concurso público de provas.

2.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais).

3. CARGO: AUXILIAR DO SUAS, NÍVEL I.
3.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): AGENTE DE SEGURANÇA.
3.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas de natureza repetitiva, envolvendo atividades

de fiscalização e guarda do património; exercer a observação de edifícios públicos, privados e outros
estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, a fim de
prevenir perdas e danos, evitar incêndios e acidentes; controlar a entrada e o fluxo de pessoas,
recepcionando, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; acompanhar
pessoas e mercadorias; trabalhar seguindo normas de segurança, qualidade e proteção ao meio
ambiente e às pessoas; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas
ao ambiente organizacional dos órgãos integrantes do SUS.

3.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Fundamental completo,
com certificado expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente e
aprovação em concurso público de provas.

3.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais).

Avenida JK, ns 1962, Centro, Floresta do Araguaia, Pará - CEP n? 68.543-000, CNPJ n? 01.613.338/0001-81
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ANEXO III (CONTINUAÇÃO)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N«^$DE \O DE 00 tÚ^^O DE 2018

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CARGOS E REQUISITOS PARA INGRESSO

4. CARGO: AUXILIAR DO SUAS, NÍVEL I.
4.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL.
4.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades de auxílio às funções do Cuidador Social, em especial as

atividades de apoio aos usuários no planejamento e organização de sua rotina diária; de apoio ao
monitoramento dos cuidados com a moradia, como organização e limpeza do ambiente e preparação
dos alimentos; de apoio ao monitoramento dos usuários nas atividades de higiene, organização,
alimentação e lazer; de apoio e acompanhamento dos usuários em atividades externas; no
desenvolvimento das atividades recreativas e lúdicas; de apoio na potencialização da convivência
familiar e comunitária; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas
ao ambiente organizacional dos órgãos integrantes do SUS.

4.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Fundamental completo,
com certificado expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente e
aprovação em concurso público de provas.

4.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais).

5. CARGO: TÉCNICO DO SUAS, NÍVEL II. 5
5.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): MOTORISTA TERRESTRE.
5.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas de natureza repetitiva relativas ao transporte

das equipes de referência e de usuários do SUAS; dirigir e manobrar veículos; realizar verificações e g
manutenções básicas do veículo; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e <
proteção ao meio ambiente e às pessoas e, no desempenho das atividades, utilizar-se de capacidades í2
comunicativas; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas ao 2
ambiente organizacional dos órgãos integrantes do SUS. uj

5.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Fundamental completo,
com certificado expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente; £
Carteira Nacional de Habilitação, Categorias "B" ou "C" e aprovação em concurso público de provas.

5.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o o
total de 40 horas semanais), ficando sujeito a plantão presencial. u

UJ
Z

6. CARGO: TÉCNICO DO SUAS, NÍVEL I. §
6.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): AGENTE ADMINISTRATIVO.
6.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas de natureza repetitiva, envolvendo execução

de atividades de apoio à gestão administrativa; apoiar nas áreas de recursos humanos, administração,
compras e logística; sistematizar, organizar e prestar informações sobre as ações da assistência social a
gestores, entidades e, ou, organizações de assistência social, trabalhadores, usuários e público em
geral; recepcionar e agendar atendimento e entrevistas para as ações próprias dos serviços
socioassistenciais e para inserção dos usuários no CadÚnico; organizar, catalogar, processar e conservar
documentos, cumprindo todo o procedimento administrativo necessário, inclusive em relação aos
formulários do CadÚnico, prontuários, protocolos, dentre outros; controlar estoque e património;
apoiar na organização e no processamento dos convénios, contratos, acordos ou ajustes; com as
entidades e, ou, organizações de assistência social; executar outras tarefas de mesma natureza e nível
de complexidade, associadas ao ambiente organizacional dos órgãos integrantes do SUS.

6.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Médio completo,
expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente; conhecimentos de
datilografia e digitação e aprovação em concurso público de provas.

6.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais).

Floresta do Araguaia - Pará - Site: www.florestadoaraguaia.pa.gov.br
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ANEXO III (CONTINUAÇÃO)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N« (Jú^DE \Ú DE 0\)^()3>^O DE 2018

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CARGOS E REQUISITOS PARA INGRESSO

7. CARGO: TÉCNICO DO SUAS, NÍVEL I.
7.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): CUIDADOR SOCIAL.
7.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas envolvendo cuidados básicos essenciais para a

vida diária e instrumentais de autonomia e participação social dos usuários, a partir de diferentes
formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas; desenvolver atividades
para o acolhimento, proteção integral e promoção da autonomia e autoestima dos usuários; atuar na
recepção dos usuários possibilitando uma ambiência acolhedora; identificar as necessidades e
demandas dos usuários; apoiar os usuários no planejamento e organização de sua rotina diária; apoiar e
monitorar os cuidados com a moradia, como organização e limpeza do ambiente e preparação dos
alimentos; apoiar e monitorar os usuários nas atividades de higiene, organização, alimentação e lazer;
apoiar e acompanhar os usuários em atividades externas; desenvolver atividades recreativas e lúdicas;
potencializar a convivência familiar e comunitária; estabelecer e, ou, potencializar vínculos entre os
usuários, profissionais e familiares; apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a
serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de
articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas,
contribuindo para o usufruto de direitos sociais; contribuir para a melhoria da atenção prestada aos
membros das famílias em situação de dependência; apoiar no fortalecimento da proteção mútua entre
os membros das famílias; contribuir para o reconhecimento de direitos e o desenvolvimento integral do ã
grupo familiar; apoiar famílias que possuem, dentre os seus membros, indivíduos que necessitam de
cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivência familiar; participar g
das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho <
e resultado; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas ao E
ambiente organizacional dos órgãos integrantes do SUS. 2

7.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Médio completo, g
expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente; conhecimentos de
datilografia e digitação e aprovação em concurso público de provas. s

7.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais), ficando sujeito a plantão presencial.

i
05
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ANEXO III (CONTINUAÇÃO)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NB -̂̂ DE IO DE W *Ú è&O DE 2018

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CARGOS E REQUISITOS PARA INGRESSO

8. CARGO: TÉCNICO DO SUAS, NÍVEL I.
8.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): ORIENTADOR SOCIAL.
8.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer e desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e

social ização visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em
situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da
função protetiva da família; desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos,
(re)construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de
diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em
consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais; assegurar a participação social dos usuários em
todas as etapas do trabalho social; apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;
atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; apoiar na identificação e registro
de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a privacidade das informações; apoiar e
participar no planejamento das ações; organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e
coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade; acompanhar, orientar e monitorar os usuários
na execução das atividades; apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas
unidades e, ou, na comunidade; apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos
territórios de vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal,
violação de direitos e divulgação das ações das unidades socioassistenciais; apoiar na elaboração e ã
distribuição de materiais de divulgação das ações; apoiar os demais membros da equipe de referência
em todas etapas do processo de trabalho; apoiar na elaboração de registros das atividades o
desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e <
para o preenchimento do plano de acompanhamento individual e, ou, familiar; apoiar na orientação, iS
informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de 2
renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego,
dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; apoiar no
acompanhamento dos encaminhamentos realizados; apoiar na articulação com a rede de serviços £
socioassistenciais e políticas públicas; participar das reuniões de equipe para o planejamento das
atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; desenvolver atividades que
contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a iu
superação de situações de fragilidade social vivenciadas; apoiar na identificação e acompanhamento %
das famílias em descumprimento de condicionalidades; informar, sensibilizar e encaminhar famílias e §
indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em cursos de formação e qualificação
profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra;
acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros
periódicos; apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas; executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas ao ambiente organizacional dos órgãos
integrantes do SUS.

8.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Médio completo,
expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente; conhecimentos de
datilografia e digitação e aprovação em concurso público de provas.

8.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais), ficando sujeito a plantão presencial.
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9. CARGO: TÉCNICO DO SUAS, NÍVEL I.
9.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): TÉCNICO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO.
9.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer e desenvolver atividades de apoio à gestão no âmbito da Secretaria

Municipal de Assistência Social ou nas unidades do SUAS, conforme o caso, para a gestão e o
provimento do benefício de prestação continuada - BPC, do Programa Bolsa Família e dos benefícios
eventuais; operar sistemas de informações e aplicativos do Sistema Nacional de Informação, do Sistema
Único de Assistência Social - Rede SUAS, do Sistema do CadÚnico e os demais sistemas e cadastros
relacionados à gestão dos benefícios e transferência de renda; apoiar nas atividades de diagnóstico
socioterritorial, planejamento, organização e execução de ações desenvolvidas pela gestão e pelos
serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda e do CadÚnico, por meio da produção,
sistematização e análise de informações territorializadas; apoiar a equipe de referência na orientação e
encaminhamento dos usuários relativos a cadastros, serviços, programas, projetos, benefícios,
transferência de renda e demais políticas públicas; realizar entrevistas com usuários para inserção de
dados no CadÚnico e demais sistemas e cadastros relacionados à gestão dos benefícios e transferência
de renda; registrar, transcrever e digitar informações, operando computadores; operar e monitorar
sistemas de comunicação em rede; manter atualizadas as informações registradas no CadÚnico e
demais cadastros; preparar equipamentos e meios de comunicação; apoiar na segurança operacional
por meio de procedimentos específicos; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de §
complexidade, associadas ao ambiente organizacional dos órgãos integrantes do SUS.

9.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Ensino Médio completo, expedido por
estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente; conhecimentos de datilografia e <
digitação e aprovação em concurso público de provas. Í2

9.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o 2
total de 40 horas semanais). w

P
10. CARGO: TÉCNICO DO SUAS, NÍVEL II. E
10.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): TÉCNICO EM GESTÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTARIA.
10.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer e desenvolver atividades de apoio à gestão financeira e uj

orçamentaria do SUAS; organizar documentos e efetuar sua classificação contábil, sob orientação de
contador; levantar junto a cada unidade e serviço a demanda/necessidades por materiais e serviços de <
terceiros; apoiar na elaboração de informações sobre atos e fatos administrativos e movimentação
financeira do órgão e unidade socioassistencial; apoiar na função de lançamento contábil, de conciliar
contas e preenchimento de guias e de solicitações; apoiar na realização de empenhos de acordo com o
orçamento anual da assistência social; apoiar na movimentação financeira do Fundo Municipal de
Assistência Social, na elaboração de fluxos de caixa e programação financeira; auxiliar na captação de
dados necessários à elaboração de relatórios da situação econômico-financeira da Secretaria e na
construção dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA) e plano de assistência social;
organizar, classificar, registrar, tramitar e arquivar documentos de execução contábil, financeira e
fiscal, em função do seu conteúdo e das normas vigentes; apoiar no preenchimento do plano de ação e
na elaboração dos demonstrativos de execução orçamentaria e financeira para fins de monitoramento e
controle e, ainda, para prestação de contas ao Conselho Municipal de Assistência Social; executar
outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas ao ambiente organizacional dos
órgãos integrantes do SUS.

10.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Ensino Médio completo e
habilitação em curso Técnico em Contabilidade, expedidos por estabelecimento oficial reconhecido na
forma da legislação vigente, inscrição no órgão de classe, se houver; prova de estar regularmente
habilitado para o exercício da profissão e aprovação em concurso público de provas.

10.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (8 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 40 horas semanais).
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11. CARGO: PNSDOSUAS.
11.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): TÉCNICO EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO.
11.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer e desenvolver atividades de gerenciamento as informações na

organização da Secretaria Municipal de Assistência Social, criando e distribuindo-as em redes de
computadores, além de lidar com processamento de dados, engenharia de software, informática,
hardwares e softwares; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas
ao ambiente organizacional dos órgãos integrantes do SUS.

11.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Educação Profissional Tecnológica de
Graduação completa, com habilitação em curso de Gestão da Tecnologia da Informação, expedido por
estabelecimento oficial reconhecido na forma da legislação vigente, inscrição no órgão de classe, se
houver; prova de estar regularmente habilitado para o exercício da profissão e aprovação em concurso
público de provas e títulos.

11.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (4 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 20 horas semanais).

12. CARGO: PNS DO SUAS. 5
12.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): ASSISTENTE SOCIAL.
12.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas de aplicação de técnicas de serviço social, na ^

resolução de uma extensa variedade de desajustamento ou necessidade, gerados de pessoas que g
reclamam amparo social. Este trabalho profissional consiste também em planejar medidas para o <
aperfeiçoamento do serviço social; envolve a aplicação de técnicas de pesquisa social com o fim de !2
levantar dados auxiliares ao traçado de planos e, ainda, o treinamento do pessoal a ser empregado na

11

execução do planejado, inclui também a colaboração nas tarefas de coordenar e supervisionar diversos m
grupos de servidores, empenhados em serviços específicos e auxiliares de assistência social e o
acompanhamento de casos de grande complexidade. O trabalho se desenvolve com considerável
autonomia, sendo os planejamentos executados em colaboração estrita com o gestor. Este efetua uma
revisão dos trabalhos, por meio de relatórios apresentados após a conclusão de cada plano; executar
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

12.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Educação Superior completa, |
com habilitação em curso de Serviço Social, expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma <
da legislação vigente; inscrição no órgão de classe; prova de estar regularmente habilitado para o
exercício da profissão e aprovação em concurso público de provas e títulos.

12.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (4 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 20 horas semanais), ficando sujeito a plantão presencial.

13. CARGO: PNS DO SUAS.
13.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): PSICÓLOGO.
13.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas de aplicação de conhecimentos e técnicas

psicológicas à saúde, às doenças e aos cuidados de saúde, dentro do ambiente adequado; prevenção e
tratamento da doença; identificação da etiologia e diagnóstico relacionado à saúde, à doença e às
disfunções; executar atividades visando o aperfeiçoamento do Sistema de Política da Assistência Social;
executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

13.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Educação Superior completa,
com habilitação em curso de Psicologia, expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da
legislação vigente; inscrição no órgão de classe; prova de estar regularmente habilitado para o exercício
da profissão e aprovação em concurso público de provas e títulos.

13.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (4 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 20 horas semanais), ficando sujeito a plantão presencial.
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14. CARGO: PNS DO SUAS.
14.1. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA (HABILIDADE): ESTATÍSTICO.

14.2. ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades específicas de planejamento e dirigir a execução de
pesquisas ou levantamentos estatísticos; efetuar pesquisas e análises estatísticas; elaborar
padronizações estatísticas; efetuar perícias em matéria de estatística e assinar os laudos respectivos;
emitir pareceres no campo da estatística e executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo
regulamento da profissão.

14.3. PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO: Formação: Educação Superior completa,
com habilitação em curso de Estatística, expedido por estabelecimento oficial reconhecido na forma da
legislação vigente; inscrição no órgão de classe, se houver; prova de estar regularmente habilitado para
o exercício da profissão e aprovação em concurso público de provas e títulos.

14.4. TIPO DE ESCALA DE TRABALHO: Escala de 5x2 (4 horas diárias que não pode ultrapassar o
total de 20 horas semanais), ficando sujeito a plantão presencial.
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