
PROJETO DE LEI Nº 065/2019. 

 
Autoriza o Poder Executivo a contratar 

servidores para Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Trabalho, Habitação e 

Direitos do Idoso, em caráter temporário. 

 

 
DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, apresenta à consideração de Vossa Excelência e do Colendo Plenário o seguinte: 

 

PROJETO DE LEI: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, pelo prazo de um ano, prorrogável 

por igual período, nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, para desempenhar 

funções no CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social, junto a Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Trabalho, Habitação e Direitos do Idoso, servidores em 

quantidade, cargo, instrução, carga horária e vencimentos mensais a seguir discriminado: 

 
 

Cargo Instrução Número Horas Salário 

 Psicólogos  
Ensino 

Superior 

 

02 

 

40 

 

R$2.300,00 

  Assistente Social  Ensino Superior 
 

01 

 

40 

 

R$2.300,00 

Serviços Gerais Ensino Fundamental 
 

01 
 

40 

 

R$1.200,00 

Motorista Ensino Fundamental 01 40 R$1.500,00 

Instrutor/Orientador  Ensino Médio 01 40 R$1.500,00 

 

 

 

http://www.ceaam.net/lef/CF88.htm#a37IX


Art. 2º A contratação dos servidores na forma desta Lei, será de acordo com o grau de 

instrução e atividades funcionais a ser exercida, as atribuições serão de acordo com o anexo I, sendo 

que a seleção dos profissionais de que trata o art. 1º será realizada através de Processo de Seleção 

Pública Simplificada. 

 

Art. 3º Os contratos de que trata o presente diploma legal, serão da natureza administrativa, 

ficando assegurado aos contratados os direitos previstos na Lei Municipal nº 3.375/97 e suas 

alterações  e na Lei Municipal nº 2.294/84 naquilo que couber. 

 
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações 

orçamentárias próprias. 

 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 04 de Junho de 2019. 

 

 

 

 
                                                                                      

DIVALDO LARA 

                                                                                        Prefeito 

Municipal. 

 

 

 

http://www.ceaam.net/bage/legislacao/leis/1997/L3375.htm
http://www.ceaam.net/bage/legislacao/leis/1984/L2294.htm
http://www.ceaam.net/bage/legislacao/leis/1984/L2294.htm


 

JUSTIFICATIVA 
 

 

 

Senhor Presidente, 

 
Senhores vereadores, 

 

O Projeto de Lei que ora encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, tem 

por finalidade do Poder Executivo a contratar servidores para desempenhar funções no CREAS - 

Centro de Referência Especializado em Assistência Social, junto a Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Trabalho, Habitação e Direitos do Idoso, em caráter emergencial e temporário 

pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, não gerando vínculo com o serviço 

público municipal. 

Para fins de esclarecimento aos nobres edis, o “CREAS - Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social” tem por objetivo executar uma política de Assistência social, 

de atender crianças mulheres e idosos vitimas de violência sexual, fisica, psicológica, econômica e 

por negligência ( abandono material). Também o CREAS é responsável por atender crianças em 

trabalho infantil e adolescentes em cumprimento de Medidas Sócio educativas PSC- LA (Prestação 

de Serviço Comunitário e Liberdade Assistída), ainda destaca-se ao conhecimento de Vossas 

Excelências, que realizamos, em torno de 600 (seiscentos),  Estudos Sociais - Laudos para Poder 

Judiciário e o Ministério Público. 

A contratação em carácter emergencial se dá pelo fato que o Município de Bagé não existir 

profissionais concursados nessa área para serem nomeados, e diante da necessidade urgente, de 

compor o quadro de funções do auferido Centro de Referência.  

 

Em decorrência, é sabido, que o quadro de servidores efetivos é insuficiente para atender a 

demanda o que evidencia a necessidade de medidas administrativas. 

 

Destarte, trata-se de um Projeto de suma importância, em vista disso é que contamos com a 

compreensão sempre peculiar de Vossas Senhorias para aprovação desta importante matéria. 

 

Diante do exposto, pedimos venia para aprovação deste Projeto de Lei. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 04 de junho de2019. 

 

DIVALDO LARA 

                                                                  Prefeito Municipal. 



 

     ANEXO I 

 

    ATRIBUIÇÕES DE CARGO  

 

 

Psicólogo – Proceder a formulação de hipóteses e a comprovação, observando a realidade e 

efetivando experiências de laboratórios, de campo e de outras naturezas, para obter elementos 

relevantes ao estudo dos processos de desenvolvimento, inteligência, aprendizagem, personalidade e 

outros aspectos do comportamento humano e animal. Analisar a influência dos fatores hereditários, 

ambientais e psicossociais sobre o indivíduo, na sua dinâmica intra- psíquica e suas razões sociais, 

para orientar – se no diagnostico e atendimento psicólogo. Promover o tratamento de distúrbio 

psíquicos, estudando características individuais e de grupo atuando para favorecer um amplo 

desenvolvimento psicossocial. Elaborar  e aplicar técnicas de exame psicológico, utilizando seus 

conhecimentos e práticas metodológicas específicas, para conhecimento das condições de 

desenvolvimento, da personalidade, dos processos intra- psíquicos e das relações interpessoais, 

efetuando. Recomendando e encaminhando o atendimento adequado. Organizar, aplicar e avaliar 

testes psicotécnicos para candidatos à obtenção de Carteira Nacional de Habilitação e testes 

vocacionais. Controlar e assinar, diariamente, protocolos de exames para serem enviados à 

CIRETRAN. Efetuar aconselhamento e encaminhando dos considerados inaptos na avaliação, aos 

profissionais e Instituições competentes. Elaborar estudos e projetos nas áreas de recrutamento, 

seleção , treinamento e executar outras tarefas que a legislação determinar.  

 

 

Assistente Social – Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo  de assistência social; 

realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e coordenar os trabalhos nos casos de reabilitação 

profissional; planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e de suas famílias, 

fazer triagem dos casos apresentados para estudo ou encaminhamento; estudar antecedentes da 

família; participar de seminários para o estudo e diagnóstico dos casos e orientar os pais em grupo 

ou individualmente, sobre o tratamento adequado; orientar nas seleções sócio- econômicas para a 

concessão de bolsas de estudo e ingresso em colônias de férias; fazer levantamentos 

socioeconômicos com visitas a planejamento  habitacional, nas comunidades; executar outras 

tarefas correlatas que a legislação especificar.  

 

Serviços Gerais  - Executar trabalhos braçais sem especialização; carregar e descarregar veículos 

em geral; transportar e arrumar mercadorias e materiais diversos; executar serviços de capina, 

remoção de detritos e outros; colocar e substituir esgotos pluviais; executar outros trabalhos de 

construção e conservação da via permanente; transportar instrumento de topografia, materiais de 

construção e de água esgotos; preparar argamassa, preparar andaimes e podar árvores; cavar 

sepulturas, fazer serviço de calçamento de ruas e aberturas de valas; executar limpeza e conservação 

das áreas internas e externas de locais públicos, executar outras tarefas afins que a lei determinar. 



 

 

 

Motorista – Guiar automóveis, caminhões e outros veículos destinados ao transporte de passageiros 

e carga; recolher os veículos à garagem quando concluído o serviço  do dia; manter os veículos em 

perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do 

veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e entrega da correspondência ou da carga 

que lhe for confiada; promover o abastecimento do combustível, água e lubrificantes; comunicar ao 

seu superior imediato qualquer anomalia verificada no funcionamento do veículo; executar outras 

tarefas correlatas especificadas em lei.  

                                           

Instrutor /Orientador – Planejar, executar e avaliar trabalho de orientação diversa; executar 

trabalhos de confecção de diversas oficinas e trabalhos manuais. E executar outras tarefas que a lei 

determinar  

 


