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"Disp6e sabre a crieceo de cargos e a 
contreteceo temporaria, por tempo 
determinado, para atender as 
especificidades dos services 
socioassistenciais t! das tuncoe« essenciais 
de gestao do Sistema tlnico de Assistencia 
Social - SUAS e da outras provkiencies''. 

O PREFEITO MUNICPAL DE MUCAMBO, faz saber que a 
Camara Municipal de Mucambo aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

ART. 1 ° - Para atender a necessidade da adrninistracao publica no 
preenchimento dos cargos previstos pelos dispositivos legais e de normatizacao 
do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS, a Prefeitura Municipal de 
Mucambo atraves da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social fica autorizada 
a contratar pessoal por tempo determinado, nos termcs do artigo 37, inciso IX da 
Constituicao Federal; mediante ato administrativo de chamamento. do qua! 
constarao todos os direitos, deveres, rernuneracao do contratado, nas condicoes e 
prazos previstos nesta Lei . 

ART. 2° - A contratacao por tempo deterrninado para atender a 
necessidade ternporaria de excepcional interesse oublico tera como intuito 
garantir a cobertura qualificada do trabalho social realizado junto aos programas, 
projetos, services e beneficios de assistencia social em consonancia com os 
avancos da legislacao que regula a Politica Publica de Assistencia Socia l .  

ART. 3° - A contratacao se fara mediante analise de documentacao 
comprobat6ria de Titulos, Formacao Academica e Experiencia Profissional. 

ART. 4° - As contratacoes serao feitas mediante contrato administrativo 
por prazo determinado para atender ecessidade .ernporaria de excepcional 
interesse publico, com prazo de ate vinte e quatro (24) meses. 

§ l O 
- As contratacoes somente poderao ser efetivadas com observancia da 

dotacao orcamentaria especifica. 
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§  2° - A contratacao nos termos desta lei nao confere direito nem 
expectativa de direito a efetivacao no service publico municipal. 

ART. 5° - 0 contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-a sem 
direito a indenizacoes: 

I - automaticamente pelo termino do prazo contratual, prescindindo 
qualquer outra formalidade; 
II - por iniciativa do contratado; cumprido nesta hipotese, a previa 

comunicacao a Contratante, com antecedencia minima de 30 (trinta) dias; 
III - por iniciativa do contratante, a qualquer tempo por conveniencia 

administrativa. 

ART. 6° - A relacao dos cargos criados, da quantidade de vagas 
existentes, da carga horaria e o valor dos salarios estao especificados no anexo I 
desta lei. 

ART. 7° - Os requisitos minimos para preenchimento dos cargos estao 
especificado no anexo II desta lei. 

ART. 8 ° - As despesas decorrentes da execucao des ta Lei correrao a con ta 
da existencia de dotacao orcamentaria 0706 08 122 0815 2.040 - 31 .90 . 1 1 .99 ,  
mediante previa justificacao e autorizacao da Secretaria Municipal do Trabalho e 
Assistencia Social. 

ART. 9° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicacao, revogando-se 
as disposicoes em contrario. 

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 15 de 
janeiro de 2013 .  
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ANEXOI 
LEI MUNICIPAL N° 03/2013 

RELA<;AO DA CRIA<;AO DOS CARGOS, QUANTIDADE DE VAGAS, 
CARGA HORARlA E SALARlO NO ORGAO DA ADMINISTRA<;AO 
DIRETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA 
SOCIAL 

CAR GOS QTD CAR GA SUB SIDI OS 
HORARlA :MEN SAIS 

Assistente Social/Gestao do Suas 01 30 his 3.000,00 

Assistente Social/ Services e 04 30 his 2.400,00 
Beneficios 

Psicologo 02 40 his 2.400,00 

Agente social - Perfil 1 e 2 20 40 his 678,00 

Orientador Social 10  40 his 678,00 

Facilitador de Oficinas de 02 20 his 400,00 
Convivio por meio de Arte e 
Cultura 
F acilitador de Oficinas de 02 20 his 400,00 
Convivio por meio de Esporte e 
Lazer 
Facilitador de Oficinas da 02 40 his 678,00 
Formacao Tecnica Geral-FTG 

Entrevistador do CADUNICO 04 40 his 678,00 

Digitador do CADUNICO 02 40 his 678,00 

Supervisor de Campo do 02 40 his 800,00 
CAD UNI CO 




