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"Autoriza o Município de Capão do Cipó,
RS, a contratar em caráter temporário,
profissional para atuar no PROGRAMA -
SCFV -SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTOS DE VíNCULOS - e
dá outras providências. 11
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O PREFEITO do Município de Capão do cipó, RS, no uso de suas
atribuições legais de conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do
Município.

FAÇO SABER, que o Plenário da Câmara do Poder Legislativo aprovou e
eu, sanciono e promulgo a seguinte:

LEI:

Art. 1°, Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, em caráter

temporário e de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do art. 37 da

Constituição Federal de 1988 e inciso IV do art. 19 da Constituição Estadual, em

conformidade com o §2° do art. 4° da Lei Federal N° 11.692, DE 10 DE JUNHO DE

2008, e com a Resolução N°01 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013, DO CONSELHO

NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CNAS -mediante seleção simplificada, nos

termos do Decreto Municipal n? 040/2010, 1 (um) orientador social para atuar e

atender o Programa SCFV pelo prazo de 24 (meses), prorrogável por igual período,

ou enquanto perdurar o Programa Nacional SCFV, finalidade exclusiva da

contratação.

Art. 2° A contratação decorrente do disposto no artigo anterior observará o

Plano de Ação, Termo de Adesão e/ou Convênio pactuado entre o Município de
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Capão do Cipó e o Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, dentro das

ações combinadas, respeitando o piso básico variável, com repasse do Fundo

Nacional de Assistência Social - FNAS ao Fundo Municipal de Assistência Social -

FMAS.

Art. 3° As atribuições, serviços a serem desempenhados e a remuneração do

profissional a ser contratado para atendimento do Programa descrito no artigo

primeiro, ficam especificados na tabela do Anexo Único, que é parte integrante da

presente Lei.

Parágrafo Único Ocorrendo aumento, reposição ou revisão nos

vencimentos dos servidores do quadro do Município, o mesmo percentual será

aplicado aos vencimentos do Contratado.

Art. 4° O contrato emergencial de que trata esta Lei será regido, no que

couber, pelo regime jurídico estatutário disciplinado em Lei Municipal própria.

Art. 5°. O Contrato Administrativo a ser firmado será rescindido sem direito à

indenização, por iniciativa da Administração, se o contratado praticar qualquer ato de

irregularidade previsto em Lei.

Parágrafo único. Qualquer das partes poderá denunciar o contrato antes de

seu termo final, desde que proceda a notificação da outra parte, com antecedência

mínima de 30 (trinta) dias.

Art. 6°. Por ocasião da rescisão contratual, o contratado perceberá a título de

indenização, os valores referentes a férias e 13° salário proporcionais ao tempo

trabalhado á razão de 1/12 avos por mês de trabalho efetivamente prestado,

computando-se como mês o período superior a 15 dias.

Art. 7° As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações

orçamentárias especificas para este fim.

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário.



Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO DE CAPÃO DO CIPÓ EM 22 de

Fevereiro de 2017.
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Anexo Único

Quadro de Profissionais SCFV

Cargo Formação Carga Horária Bruto

Orientador Ensino 40 h/semanais R$ 1.424,84
Social

Médio

085.:

1. Contrato temporário para 24 meses, no mínimo.

2. Os recursos para a folha de pagamento deste profissional são oriundos do Fundo
Municipal de Assistência Social.

3. As atribuições são aquelas constantes da Resolução n? 9 de 15 de abril de
2014, que dispõe sobre o SCFV -SERViÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE

VíNCULOS e dá outras providências:

Profissional I Função: Orientador Social

Requisito: Escolaridade Mínima Nível Médio

Perfil:

Experiência de atuação em programas, projetos, serviços e benefícios
socioassistenciais;
Conhecimento da PNAS e da Política Nacional de Juventude;
Noções sobre direitos humanos e socioassistenciais;
Conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente;
Sensibilidade para as questões sociais e da juventude;
Conhecimento da realidade do território;
Boa capacidade relacional e de comunicação com os jovens e famílias;



Conhecimento básico de informática, no nível de usuário; Capacidade de trabalho
em equipe; outras competências pessoais descritas para a ocupação 5153-05, da
Classificação Brasileira de Ocupações, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Anexo I

Atribuições do Orientador Social segundo a resolução nO09, de 15 de
Abril de 2014- CNAS, segue disposto o que consta no art 4° inciso 11:

a) desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização 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 protetíva da família;
b) 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;
c) assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho
social;
d) apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;
e) atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;
f) apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários,
assegurando a privacidade das informações;
g) apoiar e participar no planejamento das ações;
h) organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de
vivência nas unidades e, ou, na comunidade;
i) acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;
j) apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou,
na comunidade;
k) 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;
I) apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações;
m) apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo
de trabalho;
n) apoiar na elaboração de registros das atividades 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;
o) 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
Pras, contribuindoparao usufrutodedireitossociais;



p) apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados;
q) apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas
públicas;
r) participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação
de processos, fluxos de trabalho e resultado;
s) desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de
vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de
fragilidade social vivenciadas;
t) apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de
condicionalidades;
u) 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;
v) acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por
meio de registros periódicos;
x) apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas.

"Ainda com relação a Resolução n? 9 de 15/04/2014 deverá ser
observado quanto as atribuições, o que dispõem os Artigos 5° e 6°",


