
L E I   Nº  5.386, DE 10 DE JANEIRO DE 2008

Cria Categoria Funcional no quadro de cargos de provimento efetivo previsto no
artigo 3º da Lei Municipal nº 2.279/90, com alterações posteriores.

O PREFEITO MUNICIPAL  de Santo Antônio da Patrulha, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 53, da Lei Orgânica do Município.

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

Art. 1º. Fica criada e incluída no “Quadro de Cargos de Provimento Efetivo”, previsto no artigo 3º da Lei
Municipal 2.279/90 (Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais), com alterações posteriores, a categoria
funcional abaixo relacionada, com o respectivo número de cargos e padrão de vencimento:

   Denominação da Nº Cargos             Padrão de  Vencimento
 Categoria Funcional

     .Cuidador Social        08         06

Parágrafo Único. As especificações e atribuições que preceitua o artigo 5º da Lei Municipal 2.279/90, relativas
à categoria funcional criada no “caput” deste artigo, anexa à presente lei, fica incluída no anexo I previsto no artigo 6º
da referida Lei.

Art. 2º. A Categoria Funcional criada no artigo anterior fica incluída no art. 24 da Lei Municipal 2.279/90, com
alterações posteriores, para fins de percepção de Adicional de Gratificação.

Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei serão custeadas por dotação orçamentária própria.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor  na data de sua publicação.

Santo Antônio da Patrulha, 10 de janeiro de 2008.

       DAIÇON MACIEL DA SILVA
Prefeito Municipal

     REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

JOÃO ALFREDO DA SILVEIRA PEIXOTO
          Secretário de Administração



Categoria Funcional: CUIDADOR SOCIAL

Padrão de Vencimento: 06

Atribuições: a) Descrição  Sintética: executar atividades de orientação, organização, estímulo e recreação infantil.

b) Descrição Analítica: executar atividades diárias com crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, que
exigem ações maternal, colo, administração de alimentação, troca de fraldas, cuidados especiais com a aprendizagem na
locomoção, atenção quanto ao desenvolvimento da linguagem e estímulo afetivo; na fase escolar, os demais cuidados se
mantém acrescidos da orientação e acompanhamento da inserção escolar; na adolescência, além das citadas, é acrescida a
necessidade de movimentos que favoreçam a constituição da autonomia e do projeto de vida; realizar trabalhos (projetos)
educacionais de artes (cultura e lazer); acompanhar crianças e adolescentes a passeios, visitas e festividades sociais e
escolares; orientar e auxiliar as crianças e adolescentes no que se refere a higiene pessoal; auxiliar na alimentação; ajudar a
criança a desenvolver a coordenação motora; observar a saúde e o bem estar, levando-as quando necessário ao atendimento
médico e ambulatorial; ministrar medicamentos conforme prescrição médica; prestar primeiros socorros cientificando o
superior imediato da ocorrência; realizar o acompanhamento diário (saúde e psicológico) em forma de relatos; levar ao
conhecimento do chefe imediato, qualquer incidente ou dificuldade ocorrida; vigiar e manter a disciplina da criança e do
adolescente, sob sua responsabilidade, confiando aos cuidados de seu substituto ou responsáveis, quando afastar-se ou ao
final do período de atendimento; apurar a freqüência escolar; realizar junto à coordenação, projetos nas variadas áreas de
atendimento, cuidados emocionais que implicam atenção, conversas, acolhimento das necessidades próprias de cada fase
de desenvolvimento; executar tarefas afins.

Condições de Trabalho:

a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.

b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados, domingos
e feriados; sujeito a trabalho externo, desabrigado, bem como o uso de uniforme e equipamento de proteção individual
fornecidos pelo Município e atendimento ao público.

Requisitos para Provimento:

a) Idade:  mínima de 18 anos.

b) Instrução:  Habilitação Magistério modalidade normal.

c) Outros:  conforme instruções reguladoras no Edital de Concurso.


