
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM 
CNPJ 18.348.086/0001-03 

Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000 

www.mutum-mg.com.br  -  E-mail: prefeitura@mutumnet.com.br   
Tel: (0xx33) 3312-1356  -  Telefax (0xx33) 3312-1601 

 
 

“União, Trabalho e Competência” - ADM 2009 a 2012 
 

 
Lei Complementar nº 716/2011 

 
 

Cria novas funções públicas para atender a programas criados pela Lei 
Complementar nº 692/2010; cria cargos e extingue funções públicas criadas pelo 
mesmo diploma legal e cria Programa Telecentro – Inclusão Digital, Programa 
Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental, e dá outras providências. 

 
 

O Prefeito Municipal de Mutum, Estado de Minas Gerais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou, e eu, sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 
Art. 1º - Ficam criadas as seguintes funções públicas para Contrato Administrativo, 

mediante Concurso público, para atendimento ao Centro de Referência de Assistência Social - 
CRAS, ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, ao Programa Nacional de Inclusão 
de Jovens - ProJovem Adolescente, ao Programa AABB Comunidade e ao Programa de Combate às 
Endemias: 

 
 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS 
 

 
COORDENADOR 
 

 
01 

 
R$ 1.800,00 

 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 
FACILITADOR DE OFICINAS 
 

 
05 

 
R$ 680,00 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 
02 

 
R$ 680,00 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – PETI 

 
 
ORIENTADOR SOCIAL 
 

 
01 

 
R$ 1.200,00 

 
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO 

 
MONITOR DE ATIVIDADES 

 
07 

 
R$ 680,00 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

 
PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS – PROJOVEM ADOLESCENTE 

 
 
ORIENTADOR SOCIAL 
 

 
01 

 
R$ 1.200,00 

 
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO 

 
MONITOR DE ATIVIDADES 

 
13 

 
R$ 680,00 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

 
PROGRAMA AABB COMUNIDADE 

 
 
COORDENADOR PEDAGÓGICO 

 
01 

 
R$ 1.200,00 

 
ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO – PEDAGOGIA 
 

 
MONITOR DE ATIVIDADES 

 
06 

 
R$ 680,00 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 
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SERVENTE CONTÍNUO 02 R$ 550,00 ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

 
COMBATE ÀS ENDEMIAS 

 
 
AGENTE DE ENDEMIAS 

 
14 

 
R$ 600,00 

 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

 
 
Art. 2º - Ficam extintas as seguintes funções públicas criadas pela Lei Complementar nº 

692, de 30 de dezembro de 2010: 
 
 

 
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS 

 
 
COORDENADOR 
 

 
01 

 
R$ 1.200,00 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 
FISIOTERAPEUTA 
 

 
01 

 
R$ 1.550,00 

 
ENSINO SUPERIOR/HABILITADO 

 
FONOAUDIÓLOGO 
 

 
01 

 
R$ 1.550,00 

 
ENSINO SUPERIOR/HABILITADO 

 
PEDAGOGO 
 

 
01 

 
R$ 1.550,00 

 
ENSINO SUPERIOR/HABILITADO 

 
MONITOR DE ATIVIDADES 
 

 
04 

 
R$ 550,00 

 
ESTAGIÁRIO (Ensino Superior incompleto) 

 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 
02 

 
R$ 600,00 

 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – PETI 

 
 
MONITOR DE ATIVIDADES 

 
09 

 
R$ 550,00 

 
ESTAGIÁRIO (Ensino Superior incompleto) 

 
PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS – PROJOVEM ADOLESCENTE 

 
 
COORDENADOR 
 

 
01 

 
R$ 750,00 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 
MONITOR DE ATIVIDADES 

 
14 

 
R$ 550,00 

 
ESTAGIÁRIO (Ensino Superior incompleto) 
 

 
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL – AABB COMUNIDADE 

 
 
COORDENADOR  

 
01 

 
R$  1.200,00 

 
ENSINO SUPERIOR  –  EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 
MONITOR DE ATIVIDADES 

 
06 

 
R$ 550,00 

 
ESTAGIÁRIO (Ensino Superior incompleto) 
 

 
COMBATE ÀS ENDEMIAS 

 
 
AGENTE DE ENDEMIAS 

 
12 

 
R$  600,00 

 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
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Art. 3º - Ficam criadas as seguintes funções públicas para Contrato Administrativo, 

mediante Concurso público, para o atendimento ao Programa Telecentro – Inclusão Didital e 
Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental: 

 
 

PROGRAMA TELECENTRO – INCLUSÃO DIGITAL 
 

 
ORIENTADOR DIGITAL 

 
02 

 
R$  680,00 

 
ENSINO MÉDIO/HABILITDO - Informática 
 

 
PROGRAMA SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS EM SAÚDE MENTAL 

 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

 
2 

 
R$ 700,00 

 
ENSINO MÉDIO/HABILITADO 

 
CUIDADORES 
 

 
4 

 

 
R$ 600,00 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 
SERVENTE CONTÍNUO 
 

 
2 

 
R$ 550,00 

 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
MOTORISTA 
 

 
1 

 
R$  550,00 

 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
Art. 4º - Fica a carga horária da função pública de Assistente Social/CRAS constante da 

Lei Complementar n° 692/2010 reduzida para 30 (trinta) horas semanais, mantidos os seus 
vencimentos. 

 
Art. 5º - Ao Coordenador - CRAS, compete: 
 
I - Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS e a 

implementação dos programas, serviços, projetos de proteção social básica operacionalizadas nessa 
unidade;  

II - Coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro de informações e a 
avaliação das ações, programas, projetos, serviços e benefícios;  

III - Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos para 
garantir a efetivação da referência e contra referência;  

IV - Coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo e garantir a 
participação dos profissionais, bem como das famílias inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e 
pela rede prestadora de serviços no território;  

V - Definir, com participação da equipe de profissionais, os critérios de inclusão, 
acompanhamento e desligamento das famílias, dos serviços ofertados no CRAS;  

VI - Coordenar a definição, junto com a equipe de profissionais e representantes da rede 
socioassistencial do território, o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e 
desligamento das famílias e indivíduos nos serviços de proteção social básica da rede 
socioassistencial referenciada ao CRAS;  

VII - Promover a articulação entre serviços, transferência de renda e benefícios 
socioassistenciais na área de abrangência do CRAS;  

VIII - Definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-
metodológicos de trabalho social com famílias e dos serviços de convivência;  
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IX - Contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia, eficiência e impactos 
dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários;  

X - Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial 
no território de abrangência do CRAS e fazer a gestão local desta rede;  

XI - Efetuar ações de mapeamento e articulação das redes de apoio informais existentes 
no território (lideranças comunitárias, associações de bairro);  

XII - Coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local e monitorar o 
envio regular e nos prazos, de informações sobre os serviços socioassistenciais referenciados, 
encaminhando-os à Secretaria Municipal (ou do DF) de Assistência Social;  

XIII - Participar dos processos de articulação intersetorial no território do CRAS;  
XIV - Averiguar as necessidades de capacitação da equipe de referência e informar a 

Secretaria de Assistência Social (do município ou do DF);  
XV - Planejar e coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência do 

CRAS, em consonância com diretrizes da Secretaria de Assistência Social (do município ou do DF);  
XVI - Participar das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria de Assistência 

Social (do município ou do DF), contribuindo com sugestões estratégicas para a melhoria dos 
serviços a serem prestados;  

XVII - Participar de reuniões sistemáticas na Secretaria Municipal, com presença de 
coordenadores de outro(s) CRAS (quando for o caso) e de coordenador (es) do CREAS (ou, na 
ausência deste, de representante da proteção especial).  

 
Art. 6º - Ao Auxiliar de Administração do CRAS, compete: 
 
I. Desenvolver atividades na área administrativa dando suporte as atividades do CRAS; 
II. Desenvolver e preparar expedientes administrativos que se fizerem necessários nas 

diversas unidades, sob orientação. 
III - Inteirar-se dos trabalhos desenvolvidos em cada setor, visando orientar e facilitar a 

obtenção de dados, documentos ou outras solicitações dos superiores. 
IV - Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos. 
V - Operar equipamentos diversos, tais como: projetor multimídia; aparelhos de fax; 

máquinas fotocopiadoras/duplicadoras e outros. 
VI -  Produzir, reproduzir e processar, fotografias, slides, microfilmes, jornais, revistas ou 

livros;  
VII -.Zelar pela higiene, limpeza, conservação e boa utilização dos equipamentos e 

instrumentos utilizados sob sua responsabilidade, solicitando junto à chefia os serviços de 
manutenção. 

VIII - Realizar e atender chamadas telefônicas, anotar e enviar recados. 
IX - Atender ao público em geral, averiguando suas necessidades para orientá-los  e/ou 

encaminhá-los às pessoas e/ou setores competentes. 
 

Art. 7º - Ao Facilitador de Oficinas - CRAS, compete: 
 
I - ensinar, orientar e supervisionar práticas de ofício e avaliar a aprendizagem de pessoas 

junto a comunidades, instituições e domicílios; 
II - desencadear nos grupos de atividades um processo de ação educativa, concomitante 

aos ensinamentos de técnicas profissionalizantes, tais como: modelagem, cerâmica, restauração e 
pintura em gesso, marcenaria, entalhe, escultura em madeira e pedra sabão, tear chileno, tapeçaria, 
macramé; 

III - prever e controlar o material a ser utilizado nas atividades; 
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IV - ensinar práticas de ofícios, procurando aproveitar e desenvolver as tendências 
vocacionais de cada um; 

V - orientar sobre a melhor maneira de executar as tarefas, a fim de obter maior 
eficiência; 

VI - requisitar e distribuir material para os cursos, zelando pela sua guarda, aplicação e 
economia; 

VII - planejar, aplicar e acompanhar todas as atividades, buscando sempre resgatar 
valores e desenvolver om relacionamento entre os envolvidos e suas famílias; 

VIII - planejar e aplicar os eixos temáticos sugeridos no programa e nas reuniões 
pedagógicas; 

IX - aplicar reforço escolar e atividades socioeducativas priorizando as atividades 
lúdicas; 

X - elaborar relatórios periódicos sobre assuntos pertinentes a sua área; 
XI - requisitar e distribuir os materiais para as atividades, zelando pela sua guarda e 

economia; 
XII - participar de reuniões periódicas pertinentes ao programa; 
XIII - realizar outras tarefas de acordo com as atribuições próprias da natureza de seu 

trabalho; 
XIV - desempenhar tarefas afins. 
 
Art. 8º - Ao Orientador Social - PETI, compete: 
 
I - coordenar e supervisionar as ações, mantendo o diálogo e a participação dos 

profissionais e das famílias inseridas nos serviços ofertados no programa e pela rede prestadora de 
serviços; 

II - organizar o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e 
desligamento das famílias; 

III - definir com os profissionais os meios de trabalho a serem realizados com famílias, 
grupos e comunidade; 

IV - realizar reuniões periódicas com os profissionais do programa e com representantes 
da rede prestadora de serviços; 

V - desempenhar tarefas afins. 
 
Art. 9º - Ao Monitor de Atividades - PETI, compete: 
 
I - ensinar, orientar e supervisionar práticas de ofício e avaliar a aprendizagem de pessoas 

junto a comunidades, instituições e domicílios; 
II - desencadear nos grupos de atividades um processo de ação educativa, concomitante 

aos ensinamentos de técnicas profissionalizantes, tais como: modelagem, cerâmica, restauração e 
pintura em gesso, marcenaria, entalhe, escultura em madeira e pedra sabão, tear chileno, tapeçaria, 
macramé; 

III - prever e controlar o material a ser utilizado nas atividades; 
IV - ensinar práticas de ofícios, procurando aproveitar e desenvolver as tendências 

vocacionais de cada um; 
V - orientar sobre a melhor maneira de executar as tarefas, a fim de obter maior 

eficiência; 
VI - requisitar e distribuir material para os cursos, zelando pela sua guarda, aplicação e 

economia; 
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VII - planejar, aplicar e acompanhar todas as atividades, buscando sempre resgatar 
valores e desenvolver om relacionamento entre os envolvidos e suas famílias; 

VIII - planejar e aplicar os eixos temáticos sugeridos no programa e nas reuniões 
pedagógicas; 

IX - aplicar reforço escolar e atividades socioeducativas priorizando as atividades 
lúdicas; 

X - elaborar relatórios periódicos sobre assuntos pertinentes a sua área; 
XI - requisitar e distribuir os materiais para as atividades, zelando pela sua guarda e 

economia; 
XII - participar de reuniões periódicas pertinentes ao programa; 
XIII - realizar outras tarefas de acordo com as atribuições próprias da natureza de seu 

trabalho; 
XIV - desempenhar tarefas afins. 
 
Art. 10 - Ao Orientador Social - PROJOVEM Adolescente, compete: 
 
I - coordenar e supervisionar as ações, mantendo o diálogo e a participação dos 

profissionais e das famílias inseridas nos serviços ofertados no programa e pela rede prestadora de 
serviços; 

II - organizar o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e 
desligamento das famílias; 

III - definir com os profissionais os meios de trabalho a serem realizados com famílias, 
grupos e comunidade; 

IV - realizar reuniões periódicas com os profissionais do programa e com representantes 
da rede prestadora de serviços; 

V - desempenhar tarefas afins. 
 
Art. 11 - Ao monitor de Atividades - PROJOVEM Adolescente, compete:  
 
I - ensinar, orientar e supervisionar práticas de ofício e avaliar a aprendizagem de pessoas 

junto a comunidades, instituições e domicílios; 
II - desencadear nos grupos de atividades um processo de ação educativa, concomitante 

aos ensinamentos de técnicas profissionalizantes, tais como: modelagem, cerâmica, restauração e 
pintura em gesso, marcenaria, entalhe, escultura em madeira e pedra sabão, tear chileno, tapeçaria, 
macramé; 

III - prever e controlar o material a ser utilizado nas atividades; 
IV - ensinar práticas de ofícios, procurando aproveitar e desenvolver as tendências 

vocacionais de cada um; 
V - orientar sobre a melhor maneira de executar as tarefas, a fim de obter maior 

eficiência; 
VI - requisitar e distribuir material para os cursos, zelando pela sua guarda, aplicação e 

economia; 
VII - planejar, aplicar e acompanhar todas as atividades, buscando sempre resgatar 

valores e desenvolver om relacionamento entre os envolvidos e suas famílias; 
VIII - planejar e aplicar os eixos temáticos sugeridos no programa e nas reuniões 

pedagógicas; 
IX - aplicar reforço escolar e atividades socioeducativas priorizando as atividades 

lúdicas; 
X - elaborar relatórios periódicos sobre assuntos pertinentes a sua área; 
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XI - requisitar e distribuir os materiais para as atividades, zelando pela sua guarda e 
economia; 

XII - participar de reuniões periódicas pertinentes ao programa; 
XIII - realizar outras tarefas de acordo com as atribuições próprias da natureza de seu 

trabalho; 
XIV - desempenhar tarefas afins. 
 
Art. 12 - Ao Coordenador Pedagógico - Programa AABB Comunidade, compete: 
 
I - Coordenar e supervisionar as ações, mantendo o diálogo e a participação dos 

profissionais e das famílias inseridas nos serviços ofertados no programa e pela rede prestadora de 
serviços; 

II - fazer o acolhimento das crianças e seus responsáveis; 
III - apresentar os serviços e acervo disponível; 
IV - estimular a descoberta e experimentação de brinquedos, jogos, CD’s e livros; 
V - saber o momento de observar e o de intervir nas relações; 
VI - respeitar o brincar livre; 
VII - propor e promover a brincadeira coletiva; 
VIII - apresentar as diversas possibilidades de brincar com o mesmo objeto; 
IX - disponibilizar material; 
X - incentivar a construção de brinquedos; 
XI - resgatar e registrar brinquedos, brincadeiras, cantigas e histórias da comunidade; 
XII - procurar envolver a família da criança nos trabalhos desenvolvidos; 
XIII - convidar pessoas da comunidade para realizar atividades com as crianças; 
XIV - incentivar a preservação do espaço e acervo; 
XV - manter atualizados os dados cadastrais, as listas de freqüência e demais 

instrumentos utilizados pelo serviço; 
XVI - relatar minimamente os acontecimentos significativos do cotidiano em um diário 

de bordo para que sejam trabalhados junto com a coordenação; 
XVII - desempenhar tarefas afins. 
 
Art. 13 - Ao Monitor de Atividades - Programa AABB Comunidade, compete: 
 
I - ensinar, orientar e supervisionar práticas de ofício e avaliar a aprendizagem de pessoas 

junto a comunidades, instituições e domicílios; 
II - desencadear nos grupos de atividades um processo de ação educativa, concomitante 

aos ensinamentos de técnicas profissionalizantes, tais como: modelagem, cerâmica, restauração e 
pintura em gesso, marcenaria, entalhe, escultura em madeira e pedra sabão, tear chileno, tapeçaria, 
macramé; 

III - prever e controlar o material a ser utilizado nas atividades; 
IV - ensinar práticas de ofícios, procurando aproveitar e desenvolver as tendências 

vocacionais de cada um; 
V - orientar sobre a melhor maneira de executar as tarefas, a fim de obter maior 

eficiência; 
VI - requisitar e distribuir material para os cursos, zelando pela sua guarda, aplicação e 

economia; 
VII - planejar, aplicar e acompanhar todas as atividades, buscando sempre resgatar 

valores e desenvolver um relacionamento entre os envolvidos e suas famílias; 
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VIII - planejar e aplicar os eixos temáticos sugeridos no programa e nas reuniões 
pedagógicas; 

IX - aplicar reforço escolar e atividades socioeducativas priorizando as atividades 
lúdicas; 

X - elaborar relatórios periódicos sobre assuntos pertinentes a sua área; 
XI - requisitar e distribuir os materiais para as atividades, zelando pela sua guarda e 

economia; 
XII - participar de reuniões periódicas pertinentes ao programa; 
XIII - realizar outras tarefas de acordo com as atribuições próprias da natureza de seu 

trabalho; 
XIV - desempenhar tarefas afins. 
 
Art. 14 - Ao Servente Contínuo - Programa AABB Comunidade, compete: 
 
I - receber, relacionar e entregar processos, cartas, telegramas, fax, guias e documentos 

diversos em setores de trabalho, domicílios, bancos, correio e estabelecimentos comerciais, colhendo 
recibo, quando necessário; 

II - distribuir e recolher folhas de presença; 
III - atender a telefonemas, receber recados e prestar ao público informações simples; 
IV - pesar, selar e expedir correspondência e pequenos volumes; 
V - auxiliar na mudança de móveis e utensílios; 
VI - Fazer e servir café nos setores de trabalho e preparar lanches; 
VII - limpar e conservar instalações sanitárias, portas, vidros, azulejos, ladrilhos e pisos; 
VIII - facilitar a relação entre equipe e crianças; 
IX - remover lixos e detritos; 
X - executar trabalhos de limpeza, conservação, arrumação de locais, móveis, utensílios e 

equipamentos; 
XI - executar serviços de copa-cozinha; 
XII - desempenhar tarefas afins. 
 
Art. 15 - Ao Orientador Digital - Telecentro, compete: 
 
I - auxiliar a sociedade, em grupo ou individualmente, a manusear o microcomputador no 

Telecentro; 
II - Orientar, caso apresentem dificuldades de aprendizagem; 
III - solucionar possíveis dúvidas pertinentes a sua área; 
IV - Zelar pela manutenção dos equipamentos, procedendo a simples reparos; 
V - zelar pela boa ordem, manutenção e limpeza dos equipamentos; 
VI - relacionar e controlar o material necessário à execução do serviço; 
VII - elaborar relatórios das tarefas executadas e do material gasto; 
VIII - investigar anormalidades, tomando as providências que o caso exigir; 
IX - abrir e fechar portas e portões, responsabilizando-se pelas chaves; 
X - orientar e fiscalizar a limpeza das dependências do telecentro, especificando tarefas e 

observando o desempenho das mesmas; 
XI - Prestar informações relacionadas com a unidade; 
XII - instalar e configurar softwares e hardwares; 
XIII - desempenhar tarefas afins. 
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Art. 16 - Ao Técnico em Enfermagem do Programa Serviços Residenciais Terapêuticos 
em Saúde Mental, compete: 

I - Participar do planejamento, orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em 
grau auxiliar;  

II - Receber, preparar e encaminhar pacientes para cirurgia;  
III - Auxiliar o enfermeiro na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes 

em estado grave;  
IV - Atuar na prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar;  
V - Administrar e fornecer medicamentos;  
VI - Auxiliar na realização de exames e testes específicos;  
VII - Assistir ao enfermeiro na prevenção e controle sistemático de danos físicos que 

possam ser causados a pacientes durante a assistência á saúde;  
VIII - Participar de ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde no 

nível individual e coletivo;  
IX - Participar de atividades que envolvam os familiares dos pacientes; ´ 
X - Prestar atendimento ao paciente em via pública;  
XI - Realizar visita domiciliar;  
XII - Participar de reuniões técnicas;  
XIII - Atuar em equipe multidisciplinar e atividades junto à comunidade. 

 
Art. 17 - Ao Cuidador do Programa Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde 

Mental, compete: 
 
I - Realizar atividades de organização, manutenção e acompanhamento dos usuários de 

residências terapêuticas;  
 
II - Participar dos programas de reabilitação psicossocial;  
 
III- Realizar outras atividades correlatas à função de cuidados com os usuários das 

residências terapêuticas. 
 

Art. 18 - Ao Servente Contínuo do Programa Serviços Residenciais Terapêuticos em 
Saúde Mental, compete: 

 
I - Receber, relacionar e entregar processos, cartas, telegramas, fax, guias e documentos 

diversos em setores diversos em setores de trabalho, domicílios, bancos, correio e estabelecimentos 
comerciais, colhendo recibo, quando necessário; 

 
II - Distribuir e recolher folhas de presença; 
 
III - Atender a telefonemas, receber recados e prestar ao público informações simples; 
 
IV- Pesar, selar e expedir correspondência e pequenos volumes; 
 
V- Auxiliar na mudança de móveis e utensílios; 
 
VI - Fazer e servir café nos setores de trabalho e preparar lanches; 
 
VII - Limpar e conservar instalações sanitárias, portas, vidros, azulejos, ladrilhos e pisos; 
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VIII - Remover lixos e detritos; 
 
IX - Executar serviços de copa-cozinha; 
 
X - Desempenhar tarefas afins. 
 
Art. 19 - Ao Motorista do Programa Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde 

Mental, compete: 
 
I - Dirigir automóvel, ônibus, caminhão, camioneta, jipe e ônibus, dentro ou fora de 

perímetro urbano e suburbano; 
II - Conduzir passageiros; 
III - Transportar cargas, entregando-as nos locais de serviço ou de depósito; 
IV - Carregar, descarregar e conferir mercadorias transportadas em caminhão ou 

caminhoneta; 
V - Cuidar da manutenção do veículo e fazer-lhe pequenos reparos; 
VI - Manter o veículo em condições de conservação e funcionamento, providenciando 

conserto, abastecimento, lubrificação, limpeza e troca de peças; 
VII - Atender às normas de segurança e higiene; 
VIII - Estar sempre interagindo com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 

auxiliando a equipe em quaisquer intercorrências; 
IX - Desempenhar tarefas afins. 
 
Art. 20 - A despesa criada por esta Lei não afetará as metas de resultados fiscais 

previstas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e a estimativa de impacto orçamentário e financeiro 
passa a fazer parte integrante desta Lei, conforme Anexo. 

 
Art. 21 - Fica autorizada a contratação temporária dos cargos criados por esta Lei, pelo 

prazo de seis meses, podendo ser prorrogado uma única vez, nos termos do art. 37, IX, da 
Constituição Federal, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, até a 
efetiva realização de concurso público. 

 
Art. 22 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua 

Publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2011. 
 
 
Prefeitura Municipal de Mutum - MG, aos 13 de junho de 2011. 
 
 
 
 
 

Gentil Simões Caldeira Filho 
Prefeito Municipal de Mutum 
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ANEXO I 
 

APROPRIAÇÃO DE DESPESAS 
 

 
 

CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS 
 

 
Nº  

VAGAS 

 
 

SALÁRIO(R$) 

 
 

TOTAL (R$) 

COORDENADOR 01 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 
FACILITADOR DE OFICINA 05 R$ 680,00 R$ 3.400,00 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 02 R$ 680,00 R$ 1.360,00 
 08  R$ 6.560,00 
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL = 22% R$ 1.443,20 
 R$ 8.003,20 

 
 
 

PROGRMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – PETI 
 

 
Nº  

VAGAS 

 
 

SALÁRIO(R$) 

 
 

TOTAL (R$) 

ORIENTADOR SOCIAL 01 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 
MONITOR DE ATIVIDADES 07 R$ 680,00 R$ 4.760,00 
 08  R$ 5.960,00 
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL = 22% R$ 1.311,20 
 R$ 7.271,20 
 

 
 

PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS – 
PROJOVEM ADOLESCENTE 

 

 
Nº  

VAGAS 

 
 

SALÁRIO(R$) 

 
 

TOTAL (R$) 

ORIENTADOR SOCIAL 01 R$ 1.200,00 R$ 3.400,00 
MONITOR DE ATIVIDADES 13 R$ 680,00 R$ 8.840,00 
 14  R$ 10.040,00 
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL = 22% R$ 2.280,80 
 R$ 12.248,80 
 

 
 

PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE 
 

 
Nº  

VAGAS 

 
 

SALÁRIO(R$) 

 
 

TOTAL (R$) 

COORDENADOR 01 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 
MONITOR DE ATIVIDADES 06 R$ 680,00 R$ 4.080,00 
SERVENTE CONTÍNUO 02 R$ 550,00 R$ 1.100,00 
 09  R$ 6.380,00 
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL = 22% R$ 1.403,60 
 R$ 7.783,60 
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PROGRAMA TELECENTRO – INCLUSÃO DIGITAL 

 

Nº  
VAGAS 

 
SALÁRIO(R$) 

 
TOTAL (R$) 

ORIENTADOR DIGITAL 02 R$ 680,00 R$ 1.360,00 
 02 R$ 1.360,00 
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL = 22% R$ 299,20 
 R$ 1.659,20 
 

 
 

COMBATE ÁS ENDEMIAS 
 

 
Nº  

VAGAS 

 
 

SALÁRIO(R$) 

 
 

TOTAL (R$) 

AGENTE DE ENDEMIAS 14 R$ 600,00 R$ 8.400,00 
 14 R$ 8.400,00 
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL = 22% R$ 1.848,00 
 R$ 10.248,00 
 
 

 
 

SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS EM SAÚDE 
MENTAL 

 

 
Nº  

VAGAS 

 
 

SALÁRIO(R$) 

 
 

TOTAL (R$) 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 02 R$ 700,00 R$ 1.400,00 
CUIDADORES 04 R$ 600,00 R$ 2.400,00 
SERVENTE CONTÍNUO 02 R$ 550,00 R$ 1.100,00 
MOTORISTA 01 R$ 550,00 R$ 550,00 
 09 R$ 5.450,00 
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL = 22% R$ 1.199,00 
 R$ 6.649,00 
 
 

FOLHA DE PAGAMENTO 
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS R$ 8.003,20 
PROGRMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – PETI R$ 7.271,20 
PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS – 
PROJOVEM ADOLESCENTE R$ 12.248,80 
PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE R$ 7.783,60 
PROGRAMA TELECENTRO – INCLUSÃO DIGITAL R$ 1.659,20 
COMBATE ÁS ENDEMIAS R$ 10.248,00 
SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS EM SAÚDE 
MENTAL R$ 6.649,00 

VENCIMENTO SUBTOTAL R$ 53.863,00 
 


