
 

 

LEI MUNICIPAL Nº 1.356, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022. 

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO NÚMERO 

DE VAGAS, CONSTANTES DO ANEXO I DO 

QUADRO DE PESSOAL - CARGOS DE 

PROVIMENTO EFETIVO, DA LEI Nº 874, DE 

08 DE NOVEMBRO DE 2011, QUE "DISPÕE 

SOBRE O QUADRO DE PESSOAL E 

RESPECTIVO PLANO DE CARGOS, 

CARREIRAS E VENCIMENTOS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO 

DE ALTO GARÇAS - MT", E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS, do Estado de Mato Grosso, CLAUDINEI 

SINGOLANO, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprovou e ele SANCIONA a seguinte lei:  

Art. 1º Fica alterada a quantidade de vagas do anexo I, do Quadro de Pessoal - Cargos de 

Provimento Efetivo, do cargo relacionado abaixo, instituído pela Lei Municipal 874, de 08 

de novembro de 2011, que dispõe sobre o quadro de pessoal e respectivo plano de cargos, 

carreiras e vencimentos da Administração Pública do Município de Alto Garças - MT, e dá 

outras providências.  

 

CARGO ATRIBUIÇÕES VAGAS 

Assistente Social 

Prestar serviços de natureza social aos 

munícipes, pesquisando e levantando 

informações de natureza material, 

econômica, pessoal, psíquica, 

emocional ou de outra ordem, com o 

objetivo de prevenir, interferir, propor 

e implementar ações com vistas à 

busca de soluções que assegurem a 

reversão dos desajustes ou a sua 

minimização. Atender, ouvir, 

aconselhar e orientar as pessoas 

afetadas em seu equilíbrio emocional, 

familiar ou social, baseando-se no 

conhecimento sobre a dinâmica 

psicossocial da conduta e do 

comportamento humano. Analisar 

casos, situações e problemas, emitir 

laudos e acompanhar a sua evolução, 

04 VAGAS. 



 

 

mantendo dossiês específicos em 

arquivos na sua área. Aplicar técnicas e 

procedimentos de serviço social, 

estimulando a participação e o 

envolvimento consciente dos 

envolvidos em atividades recreativas, 

culturais e educativas, a fim de 

proporcionar por parte deles, uma 

reflexão que consiga recuperar a sua 

autoestima, despertar suas 

capacidades e potenciais e acelerar o 

progresso individual e coletivo além de 

conseguir, gradativamente, o seu 

ajustamento ao meio ambiente. 

Executar outras atividades afins à sua 

unidade funcional, a partir das 

necessidades e demandas da área e de 

conformidade com as orientações 

dadas pela sua chefia imediata 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO, EDIFÍCIO SEDE DO PODER EXECUTIVO, EM ALTO GARÇAS – 

MT, em 21 de dezembro de 2022. 

            

 

CLAUDINEI SINGOLANO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


