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legais,

•

•

LEI N". 67/2012
Autoriza o Poder Executivo Municipal a admitir pessoal por prazo
determinado, para a manutenção do CREAS - Centro de Referencia
Especializada em Assistência Social, nos termos do inciso IX, do art. 37 da
Constituição Federal e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Diamante do Oeste, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Municipal,
sanciono a seguinte Lei:

LEI COMPLEMENTAR
Art, I", Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a admitir pessoal por tempo determinado,

nos termos do inciso IX, do ali, 37 da Constituição Federal, para manutençâo do CREAS _ Centro de
Referência Especializada em Assistência Social, no Município de Diamante O'Oeste, Estado do Paraná, em
convênio com o Governo Federal, para as vagas constantes no Anexo 1desta Lei.

S 1°. A contratação de que trata o caput deste artigo será de O I (um) ano, podendo ser
prorrogado por igual período,

S 2°. A admissão de pessoal tem base legal CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas,
S 3°, Os contratos serão regidos pela CLT - Cansai idação das Leis Trabalhistas,
S 4°, O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta Lei, será mediante Teste

Seletivo Simplificado.

Art, 2°, Fica proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores da administração direta
ou indireta da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municipios, bem como de empregados ou
servidores de suas subsidiárias e controladas,

Parágrafo único, Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do disposto neste artigo
importará na responsabilidade do contratado, inclusive quanto à devolução dos valores pagos,

Art. 3°. Fica vedado ao pessoal contratado nos termos desta Lei:
1- receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;
11- ser nomeado, designado, ainda que a titulo precário ou em substituição, para o exercicio de

cargo ou função de confiança.

Parágrafo único, A inobservância do disposto neste artigo importará rescisão do contrato, sem
prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades que lhe deram causa,

Art, 4°, As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta Lei serão
apuradas medíante sindicância, concluída no prazo de 30 (trinta) dias, assegurada ampla defesa,

Art, 5°, O contrato firmado nos termos desta Leí extinguir-se-á, sem direito à indenização, nos
seguíntes casos:

1- pelo término do prazo contratual;
11- por iniciativa do contratado;
III - pelo término do programa descrito no artigo 10.

Parágrafo único, A extinção do contrato no caso do inciso II deste artigo será comunicada com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Art, 6°, O tempo de serviço prestado nos termos desta Lei será computado para todos os efeitos

Art. 7°, Os recursos para O pagamento de pessoal serão oriundos do convênio firmado entre o
Município de Diamante O'Oeste e o Governo Federal, podendo ainda ser utilizado dotação do orçamento
vigente do Município, suplementada se necessário,

Art. 8° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, ainda autorizado a realizar os atos
necessários para a implantação e manutenção do CREAS em convênio com o Governo Federal.

Art, 9° - O CREAS, terá recursos provenientes do Governo Federal, através do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, repassados fundo a fundo e contrapartida municipal.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação,

Gabinete do Prefeito Municipal de Diamante do D' Oeste, em 22 de março de 2012.

INÊS GOMES
Prefeita Municipal
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~ ATRIBUIÇÕES:
Representa em juízo ou fora dele, a parte de que é mandatário, comparecendo a
audiências tomando sua defesa, para pleitear uma decisão favorável ao Executivo
Municipal; Analisa causas, procurando encontrar soluções conciliatórias entre as partes,
antes de entrar em juízo; Complementa e apura as informações levantadas, inquirindo o
Executivo, as testemunhas e outras pessoas e tomando outras medidas, para obter os
elementos necessários à defesa ou acusação; Prepara a defesa ou acusação, arrolando e
correlacionando os fatos e aplicando o procedimento adequado, para apresentá-la em
juízo; Orienta o Chefe do Executivo sobre os aspectos legais atinentes à sua área
profissional; Estuda a matéria jurídica e de outra natureza, consultando códigos, leis,
jurisprudências e outros, para adequar os fatos à legislação aplicável; Acompanha o
processo em todas as suas fases, requerendo seu andamento através de petições
específicas, para garantir seu trâmite legal até decisão final do litígio; Redige ou elabora
documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de
natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal ou outras, aplicando a
legislação, forma e terminologia adequadas ao assunto em questão, para utilizá-los em
defesa do Executivo Municipal; Colabora com a limpeza e organização do local de
trabalho; Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo Chefe do
Executivo Municipal.
~CONDIÇÕES DE TRABALHO:
-Geral: Carga horária semanal de 20 horas semanais.
~ REQUISITOS PARA PROVIMENTO;

-Idade: Mínima de 18 anos;
-Instrução: Ensino Superior Completo em Direito e registro no órgão fiscalizador da
classe.

•

•

VAGAS

01
01

01
01

ANEXO I - VAGAS - ATRIBUI
DENOMINAÇÃO

Advo ado
Assistente

Administrativo
Assistente Social

Psicólo o
ADVOGADO

30 horas
30 horas

UISITOS
SALÁRIO

R$1.300,00
R$ 950,00

R$1.300,00
R$1.300,00

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
~ ATRIBUIÇÕES:
Atender telefones, transmitindo os recados às pessoas; Levar e trazer documentos de uma unidade a
outra, quando solicitado; Efetuar anotações e transmitir os recados aos demais servidores;
Preencher impressos de requerimentos e outros documentos; Atender o público fornecendo-lhes
todas as informações de que necessitam; Redigir memorandos, oficios, requerimentos, relatórios e
outros documentos administrativos; Auxiliar no trabalho de fiscalização de tributos e contabilidade;
Efetuar os trabalhos e tarefas administrativas inerentes às secretarias; Efetuar todas as demais
[unções de caràter administrativo correlatas e de mesmo nível de complexidade e responsabilidade;
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Agendar as consultas medicas junto aos postos de saúde: Exercer atividades de organização,
arquivo e controle de documentos.

-7CONDIÇÕES DE TRABALHO:
-Geral: Carga horária semanal de 40 horas semanais.

-7 REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

-Idade: Mínima de 18 anos;
-Instrução: Ensino Médio Completo.

ASSISTENTE SOCIAL
-7ATRIBUIÇÕES:
Elaborar e executar projetos sociais que venham a atender as necessidades de promoção e
inclusão social da população atendida, seja ela criança, adolescente, adulto ou idoso;
desenvolvimento de trabalho sócio-educativo com o objetivo de orientar indivíduos e
grupos de diferentes segmentos sociais, no sentido de identificar recursos na defesa de
seus direitos; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres
sobre a matéria de Serviço Social; executar programas, projetos e atividades de assistência
social visando à adequada integração das pessoas ao seu ambiente comunitário, familiar e
social; executar outras atividades correlatas.
-7CONDIÇÕES DE TRABALHO:
-Geral: Carga horária semanal de 30 horas semanais.
-7 REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

-Idade: Mínima de 18 anos;

-Instrução: Ensino Superior Completo em Serviço Social e registro no órgão fiscalizador da
classe.

•

•
PSICÓLOGO

-7 ATRIBUIÇÕES

Elaborar e executar projetos que venham a atender as necessidades de promoção e inclusão social da
população atendida, ou seja, da família atendida; prestar assistência psicológica de aconselhamento e
apoio individual, em grupo e/ou familiar; executar programas, projetos e atividades de assistência
psicológica visando à adequada integração das pessoas ao seu ambiente comunitário, familiar e
social; elaborar pareceres técnicos e laudos sempre que necessários; realizar estudos de caso,
avaliações e relatórios psicológicos; atuar junto a organizações comunitárias, em equipe.

-7 CONDIÇÕES DE TRABALHO
-Geral: Carga horária semanal de 30 horas semanais.

-7 REQUISITOS PARA PROVIMENTO
.Idade: Mínima de 18 anos;
-Instrução: Ensino Superior Completo em Psicologia e registro no órgão fiscalizador da
classe.

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO. 597 - FONE/FAX: (Oxx45) 2721141 - CEP: 85.896-000 _ DIAMANTE D'OESTE _PARANÁ


	00000001
	00000002
	00000003

