
LEI MUNICIPAL Nº 3.155/2016

AUTORIZA  O  EXECUTIVO  MUNICIPAL  A
EFETUAR  CONTRATAÇÕES  POR  TEMPO
DETERMINADO  PARA  ATENDER
NECESSIDADE  TEMPORÁRIA  DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

MAURO SCHÜNKE, PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar as contratações por tempo
determinado abaixo, pelo regime Estatutário, na forma prevista no inciso IX do Art. 37 da
Constituição Federal, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público:

Cargo Nº de vagas
Carga Horária

Semanal
Cozinheiro 1 40 h
Orientador Social – Nível Médio 3 40 h

Art. 2º As contratações serão realizadas pelo período de até 180 (cento e oitenta)
dias, podendo ser prorrogadas por igual período.

Art.  3º  As  especificações  exigidas  para  as  contratações,  assim  como  o
vencimento, constam do Anexo Único da presente Lei.

Art.  4º  O contratado para a função de Cozinheiro  terá  direito  à percepção de
adicional de insalubridade, nos termos da lei.

Art.  5º As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  Lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias existentes.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos 9 de março de 2016.

MAURO SCHÜNKE 
                                                                                                              Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.

MARCIO ERCÍLIO ROHDE 
Sec. Municipal de Administração
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ANEXO ÚNICO

CATEGORIA FUNCIONAL: COZINHEIRO

ATRIBUIÇÕES:

Descrição  sintética: Integrar  equipes  de  referência  do  SUAS,  relacionadas  às  funções
essenciais de apoio ao funcionamento operacional da gestão, das unidades socioassistenciais e
das instâncias de pactuação e deliberação do SUAS, conforme preconiza a NOB-RH/SUAS.

Descrição analítica:  desempenhar atividades de organização e supervisão dos serviços de
cozinha  em locais  de  refeições;  apoiar  no planejamento  de cardápios;  elaboração do pré-
preparo,  preparo  e  a  finalização  e  triagem  de  validação  e  armazenamento  de  alimentos,
observando  métodos  de  cocção  e  padrões  de  qualidade  dos  alimentos,  considerando  os
usuários  e  suas  necessidades;  servir  as  refeições,  recolher  e  higienizar  os  utensílios  de
cozinha;  trabalhar  seguindo normas  de  segurança,  higiene,  qualidade  e  proteção  ao  meio
ambiente  e  às  pessoas  e,  no  desempenho  das  atividades,  utilizar-se  de  capacidades
comunicativas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial I: O trabalho poderá ser executado tanto na área urbana quanto na rural 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: Mínima de 18 anos e máxima de 55 anos.
b) Instrução: Nível Fundamental

VENCIMENTO: R$ 831,79
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CATEGORIA FUNCIONAL: ORIENTADOR SOCIAL – NÍVEL MÉDIO

ATRIBUIÇÕES:

Descrição  sintética: Responsável  por  desempenhar  funções  de  apoio  ao  provimento  dos
serviços,  programas,  projetos  e  benefícios,  transferência  de  renda  e  cadastro  único,
diretamente relacionadas às finalidades do SUAS ( Sistema Único da Assistência Social)

Descrição analítica: Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização
visando a  atenção,  defesa  e  garantia  de direitos  e  proteção  aos  indivíduos  e  famílias  em
situações de vulnerabilidade e ou risco social e pessoal; 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;  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  e  monitorar  os  usuários  na  execução  das  atividades;  apoiar  na
organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais na unidade e ou na comunidade; apoiar
no processo de mobilização e campanhas intersetoriais; apoiar na elaboração e distribuição de
materiais  de  divulgação  das  ações  e  no  registro  das  atividades  desenvolvidas;  apoiar  os
demais membros da equipe de referência em todas as etapas do processo de trabalho; apoiar
na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos
para  a  relação  com  órgãos  de  defesa  de  direitos  e  para   preenchimento  do  Plano  de
Acompanhamento  Individual  e  ou  familiar;  apoiar  na  orientação,  informação,
encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda,
ao  mundo  do  trabalho  por  meio  de  articulação  com outras  políticas  públicas;  apoiar  no
acompanhamento  dos  encaminhamentos  realizados;  apoiar  na  articulação  com  a  rede  de
serviços socioassistenciais e políticas públicas; participar de reuniões de equipe, planejamento
das  atividades  e  avaliação;  desenvolver  atividades  que  contribuam  com  a  prevenção  de
rompimentos  de  vínculos  familiares  e  comunitários;  apoiar  na  identificação  e
acompanhamento  das  famílias  em  descumprimento  de  condicionalidades;  informar,
sensibilizar  e  acompanhar  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;  acompanhar  o  ingresso,  frequência  e  o  desempenho  dos
usuários nos cursos por meio de registros periódicos.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial I: O trabalho poderá ser executado tanto na área urbana quanto na rural 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: Mínima de 18 anos e máxima de 55 anos.
b) Instrução: Nível Médio

VENCIMENTO: R$ 1.126,48
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