
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul. 
 

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
LEI MUNICIPAL N° 178.02, 04 de dezembro de 2002. 

 

Altera a carga horária da categoria 
funcional Assistente Social. 

 

Art. 1º- Fica alterada a carga horária da categoria 
funcional Assistente Social para 40 horas semanais, retificando-se o 
anexo I, quanto ao padrão de vencimentos: de 09 para 10. 

 

Art. 2º - Permanecem inalteradas as demais 
atribuições constantes. 

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

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

 
Gabinete do Prefeito, 04 de dezembro de 2002. 

 
 
 
                   João Domingos Rodrigues da Silva 

                    Prefeito Municipal 
Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
    Rita de Cássia de Oliveira 

Assessora Especial de Gabinete 
 



CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE SOCIAL 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 10 

 ATRIBUIÇÕES: 

 a) Descrição Sintética: Elaborar e executar programas de 
assistência e apoio a grupos específicos de pessoas, visando seu 
desenvolvimento e integração na comunidade.  

 b) Descrição Analítica: Efetuar levantamento de dados 
para identificar problemas sociais de grupos de pessoas, como menores, 
migrantes, estudantes da rede municipal e servidores municipais; 
elaborar e executar programas de capacitação de mão-de-obra e sua 
integração no mercado de trabalho; elaborar ou participar da elaboração 
e execução de campanhas educativas no campo da saúde pública, 
higiene e saneamento; organizar atividades ocupacionais de menores, 
idosas e desamparados; orientar comportamento de grupos específicos 
de pessoas, face a problemas de habitação, saúde, higiene, educação, 
planejamento familiar e outros; promover, por meio de técnicas próprias 
e através de entrevistas, palestras, visitas a domicílios e outros meios, a 
prevenção ou solução de problemas sociais identificados entre os grupos 
específicos de pessoas; organizar e manter atualizados referencias sobre 
as características sócio-econômicas dos servidores municipais, bem como 
dos pacientes assistidos nos postos de saúde; participar da elaboração, 
execução e avaliação dos programas de orientação educacional e 
pedagógicas na rede escolar municipal; aconselhar e orientar  a 
população nos postos de saúde, escolas e creches municipais; orientar os 
servidores que auxiliam na execução das atribuições típicas da classe; 
executar outras tarefas afins. 

 a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

 b) Especial: Sujeito ao trabalho em regime de plantões, 
uso de uniforme e atendimento ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

 a) Idade: Mínima de 18 e máxima de 50 anos; 

 b) Instrução: Curso Superior.  

............................... 
 


