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LEI Nº 286/2017 

 

 

 

 

AUTORIZA CONTRATAÇÃO DE UM 

ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

 

 

 

ELOMAR ROCHA KOLOGESKI, Prefeito Municipal de Barão do Triunfo/RS, no uso 

de suas atribuições legais, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:  

 

 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar um Assistente Social, 

para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com base no 

permissivo constitucional (art. 37, inciso IX, da Constituição Federal), por um período de 

seis meses, com carga horária de 20 horas/semanais, para atender necessidade dos serviços 

de assistência social nos diversos programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social do Município.  

 

Art. 2º - O vencimento para o cargo de Assistente Social, será o equivalente àquele 

previsto no Quadro dos Servidores Públicos do Poder Executivo – R$ 2.098,04 (dois mil e 

noventa e oito reais e quatro centavos), por mês.  

 

Art. 3º - Persistindo a necessidade o contrato poder· ser prorrogado por igual período.  

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO TRIUNFO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Av. Tassinare Cesari, n.º 476, Centro – Barão do Triunfo/RS – Cep.: 96735-000 

Fone: (51) 3650.1143   Fax: (51) 3650.1055 

Art. 4º - O contrato ser· de natureza administrativa, vinculado ao Regime Geral de 

Previdência Social, com contribuição para o INSS.  

 

Art. 5º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da dotação 

orçamentária: 3.1.90.11.00.00.00.00 00014 – Vencimentos e vantagens fixas - PESSOAL 

CIVIL.  

 

Art. 6º - A presente Lei entrar· em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

 

Gabinete do Prefeito, 23 de maio de 2017 

 

 

 

Elomar Rocha Kologeski 

Prefeito Municipal 

 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

EM:   /  /  

 

        Jair Nunes Soares 

Secretário da Administração 
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MENSAGEM JUSTICATIVA  

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores vereadores: 

 

 

 

Desde que a atual administração assumiu em 1º de janeiro, temos encontrado extrema 

dificuldade em dar andamento aos processos, atos e ações que dependem, principalmente, 

de laudos técnicos que servem para embasar estas decisões. É sabido por esta Casa 

Legislativa e também pela população em geral que o concurso público para o provimento 

de cargos nº 01/2016 vem sendo alvo de investigação pelo Ministério Público 

Especializado da Comarca de São Jerônimo eis que o mesmo teria sido realizado com o 

intuito de objetivar a aprovação e classificação de determinados candidatos, além do que 

questiona-se a forma de contratação da empresa que realizou o concurso e, por derradeiro, 

a qualidade do serviço prestado. O ato do Ministério Público vem consubstanciado na 

portaria de Instauração – Procedimento Preparatório nº 00887.00014/2017 – cuja cópia 

encontra-se anexa. 

O Município, a fim de apurar possíveis irregularidades no concurso realizado já instaurou 

a PORTARIA Nº 160/2017 que “DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO ESPECIAL”, cópia anexa a qual fica fazendo parte integrante deste 

Projeto de Lei. 

Além disso, a ocupante do cargo existente no quadro tem estado impossibilitada de 

trabalhar regularmente, ora por problemas de saúde comprovados por atestados médicos, 

ora por gozo de férias. Voltamos a repisar, a ausência quase constante da referida 

servidora impede o regular andamento dos procedimentos técnicos daquela Secretaria tais 

como recadastramento de beneficiários do Programa Bolsa Família, emissão de 
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informações ao Ministério Público principalmente nas causas que envolvem menores e 

outros incapacitados. Além disso, A Secretaria Municipal de Assistência Social é órgão 

central do Sistema Social de assessoramento ao Prefeito e de planejamento, coordenação,  

Execução, controle e avaliação das atividades do Município, relacionadas com o trabalho e 

assistência social, competindo-lhe, especialmente: Prestar assistência direta a Prefeita, no 

desempenho de suas atribuições; Planejar, orientar, coordenar e executar programas, 

projetos e atividades de assistência social do Município, com o objetivo de amparar e 

proteger as pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial a promoção de 

conhecimento autossustentável através de atividades educacionais e profissionalizantes 

das classes sociais mais carentes; Fomentar o desenvolvimento social e econômico dos 

cidadãos municipais através da indução e apoio às atividades econômicas sustentáveis, em 

especial àquelas consideradas estratégicas para a geração de emprego e renda, visando à 

inclusão social e, ainda, Formular a política municipal de Assistência Social em 

consonância com as Políticas Estadual e Nacional de Assistência Social; 

 

Ainda, é importante saber que a autorização buscada neste projeto de lei não encontra 

qualquer óbice de ordem legal para a sua aprovação. 

Ante o exposto, requeremos a esta Casa Legislativa que analise e aprove o presente projeto 

de lei., com a maior brevidade possível, ante a possibilidade de a paralisação dos serviços 

de assistência social no Município paralisarem pela falta de profissional da área e ante a 

prudência do Administrador em examinar até o final as condições em que foi realizado o 

concurso noticiado tomando as medidas cabíveis e necessárias, se assim for. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Elomar Rocha Kologeski 

Prefeito Municipal 


