
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS 

Estado de Minas Gerais 

 
 

 

PRAÇA MOISES LADEIA, 64 – CENTRO – SALINAS/MG – TEL: (38) 3841-1513 FAX: (38) 3841 - 3200 
Site: www.salinas.mg.gov.br 1 

PROJETO DE LEI Nº 047/2016 – 028-014 

  

“Cria o Serviço de Acolhimento Institucional para 
Crianças e Adolescentes e dá outras 
providências. ”  

    

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito da Estrutura Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Salinas o Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade Abrigo 

Institucional para crianças e adolescentes afastados da família de origem sob medida de 

proteção, como parte integrante da política de atendimento para a população infanto-

juvenil. 

Parágrafo único - O Serviço de Acolhimento Institucional funcionará na sede 

deste município e está vinculado ao órgão gestor da política municipal de assistência 

social. 

Art. 2º - O Serviço de Acolhimento Institucional tem como objetivo oferecer 

acolhimento provisório para crianças e adolescente de ambos os sexos, com idade de 0 

(zero) a 18 (dezoito) anos incompletos, afastados do convívio familiar em razão de 

abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente 

impossibilitados de cumprir suas funções de cuidado e proteção, até que seja viabilizado 

o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, 

encaminhamento para família substituta. 

Parágrafo único - O Serviço de Acolhimento Institucional atenderá no máximo 

20 (vinte) crianças e/ou adolescentes. 

Art. 3º - O Serviço de Acolhimento Institucional funcionará em estreita 

articulação com as demais políticas públicas do município, observados os princípios e 

diretrizes da Lei nº 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente e do Plano Nacional 

de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 

Familiar e Comunitária, visando a garantir o direito à convivência familiar e comunitária. 

Art. 4º - O Serviço de Acolhimento Institucional priorizará o atendimento de 

crianças e adolescentes de famílias residentes no município de Salinas/MG. 

Parágrafo Único – Desde que exista convênio, Serviço de Acolhimento 

Institucional poderá atender crianças e adolescente provenientes de outros Municípios.  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS 

Estado de Minas Gerais 

 
 

 

PRAÇA MOISES LADEIA, 64 – CENTRO – SALINAS/MG – TEL: (38) 3841-1513 FAX: (38) 3841 - 3200 
Site: www.salinas.mg.gov.br 2 

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a conveniar com órgãos dos 

governos Estadual e Federal, além de entidades privadas, para angariar recursos para 

manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional Municipal. 

Art. 6º - O funcionamento do Serviço de Acolhimento Institucional para 

Crianças e Adolescentes será regulamentado pelo projeto político pedagógico e pelo 

regimento interno a serem elaborados pela unidade de acolhimento, respeitados os 

princípios, orientações metodológicas e parâmetros contidos no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, na Política Nacional de 

Assistência Social e nas diretrizes formuladas pelo Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e Conselho Nacional de Assistência Social, através das 

“Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”. 

Parágrafo único - O regimento interno e o projeto político pedagógico da 

unidade de acolhimento institucional serão submetidos à apreciação do órgão gestor da 

política municipal de assistência social, que poderá determinar as alterações 

necessárias quanto aos aspectos considerados em desacordo com os parâmetros 

normativos. 

Art. 7º - Os recursos humanos e a infraestrutura mínima para o 

funcionamento do serviço observarão o disposto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente - Lei nº 8.069/90, nas orientações técnicas expedidas pelo Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA e na normatização do 

Sistema Único de Assistência Social - SUAS em vigência, inclusive no tocante à 

admissão dos servidores, que se dará mediante concurso público, na forma determinada 

pelo art. 37, II, da Constituição Federal. 

Art. 8º - Ficam criados, na estrutura do quadro de pessoal do município, 01 

(um) cargo de Assistente Social, 01 (um) cargo de Psicólogo, 01 (um) cargo de 

Pedagogo, 02 (dois) cargos de Educadores/Cuidadores Sociais e 02 (dois) cargos de 

Auxiliar de Educadores/Cuidadores Sociais, 01 (um) Coordenador e 01 (um) motorista 

nos termos do anexo I desta Lei, que serão providos de acordo com a demanda do 

Serviço de Acolhimento Institucional e a disponibilidade orçamentária do município. 
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Art. 9º - As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta da dotação 

orçamentária pertinente, constante do orçamento vigente, ficando o Poder Executivo 

autorizado a abrir crédito especial ou suplementar, se necessário. 

Art. 10 – Fica revogada a Lei nº 2.032 de 25 de abril de 2005. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Salinas-MG, 27 de outubro de 2016. 

 

 

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

Quadro de cargos / vagas / escolaridade/exigências / jornada de trabalho / vencimentos 
Cargo / Função Habilitação / Requisitos Atribuições do Cargo Carga 

Horária Semanal 

Nº de 

Vagas 

Vencimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador da 

Unidade de 

Acolhimento 

Institucional 

 

. 

 Cargo de provimento 

exclusivo de 

profissional com 

formação Superior em 

Psicologia, Serviço 

Social, Sociologia e 

Pedagogia com registro 

no Conselho Regional 

da  classe. 

 

 Nível superior  

 

 

 Realizar a gestão do Serviço de Acolhimento Institucional, que 

consiste, dentre outras atividades em: 

o Elaboração, em conjunto com a equipe técnica e demais 

profissionais, do projeto político-pedagógico e do regimento 

interno do Serviço; 

o Promoção, em estreita articulação com o gestor da política 

municipal de assistência social, de capacitação inicial e prática, 

assim como da formação continuada dos profissionais com 

atuação no serviço de acolhimento; 

o Estabelecimento de um fluxo de comunicação e encontros 

regulares com a equipe técnica e demais servidores do serviço 

para o planejamento, monitoramento e avaliação das atividades 

desenvolvidas; 

o Estímulo de um ambiente de trabalho interdisciplinar, 

promovendo a atuação, participação e cooperação entre os 

profissionais;  

o Articulação com a rede de serviços, de modo a construir fluxos 

de articulação e protocolos de atendimento; 

o Articulação com os demais órgãos do Sistema de Garantia de 

Direitos. 

 Executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 

 
 

 

40 horas semanais 

 

1 

 

CC-XIV-3.000,00 

Cargo/Função 

Especialidade 

Habilitação/Requisitos Atribuições do Cargo Carga 

Horária Semanal 

Nº de 

Vagas 

Vencimento 
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PSICÓLOGO 

 

 Graduação de nível 

superior em Psicologia, 

fornecido por 

instituição de ensino 

reconhecida pelo 

Ministério da Educação 

e registro no Conselho 

Regional da classe. 

 

 

 

 Elaborar, em conjunto com o coordenador e demais servidores, o  

projeto político pedagógico e o regimento interno do serviço, no 

âmbito da sua área de atuação. 

 Elaborar, em conjunto com os demais profissionais, o Plano de 

Atendimento Individual e Familiar - PIA. 

 Acompanhar a execução do Plano de Atendimento Individual e 

Familiar. 

 Realizar o acompanhamento psicossocial das crianças e 

adolescentes e suas respectivas famílias. 

 Elaborar relatórios sobre a situação de cada criança e adolescente 

e encaminhar à autoridade judiciária ou ao Ministério Público, no 

contexto do PIA. 

 Preparar a criança / adolescente para o desligamento, em parceria 

com o educador social e o auxiliar de educador social de 

referência, no contexto do PIA. 

 Organizar as informações das crianças e adolescentes e 

respectivas famílias, na forma de prontuário individual. 

 Participar do planejamento do curso de formação continuada dos 

educadores sociais e auxiliares de educadores sociais. 

  Colaborar com a execução do processo de formação continuada 

dos educadores sociais e auxiliares de educadores sociais, bem 

como de outros atores, ministrando aulas e palestras, a fim de 

contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 

humanos em sua área de atuação. 

 Discutir e planejar em conjunto com outros atores da rede de 

serviços e do SGD as intervenções necessárias ao 

acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias, no 

contexto do PIA. 

 Participar de grupos de trabalho e/ou de reuniões com a rede de 

atendimento, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo 

exposições sobre situações e/ou problemas identificados, 

opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos 

 

40 horas semanais 

 

 

1 

 

CE-XIX- 2.778,43 
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técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 

programas de trabalho afetos à política municipal de convivência 

familiar e comunitária, no âmbito de sua atuação. 

 Projetar e executar pesquisas sobre a realidade do serviço de 

acolhimento para subsidiar ações profissionais na sua área de 

atuação. 

 Apoiar a coordenação em assuntos relacionados à sua área de 

atuação, apresentando propostas de ações e procedimentos a 

serem adotados. 

 Analisar os processos e metodologias inerentes a sua área de 

atuação, propondo e implantando melhorias para maximização 

dos resultados. 

 Realizar, quando designado, testes, entrevistas e estudos 

psicológicos nos casos que lhe forem apresentados, no âmbito do 

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e 

Adolescentes. 

 Apoiar à coordenação no acompanhamento do trabalho 

desenvolvido pelos educadores sociais e os auxiliares de 

educadores sociais, no âmbito de sua atuação. 

 Elaborar correspondências e controles, digitar textos e organizar 

material necessário à rotina de sua área. 

 Executar outras atividades que, por sua natureza, estejam 

inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação 

da Psicologia. 
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Cargo / Função Habilitação / Requisitos Atribuições do Cargo Carga 

Horária Semanal 

Nº de 

Vagas 

Vencimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistente Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graduação de nível 

superior em Serviço 

Social, fornecido por 

instituição de ensino 

reconhecida pelo 

Ministério da Educação 

e registro no Conselho 

Regional da classe. 

 

 

 

 Elaborar, em conjunto com o coordenador e demais servidores, o  

projeto político pedagógico e o regimento interno do serviço, no 

âmbito da sua área de atuação. 

  Elaborar, em conjunto com os demais profissionais, o Plano de 

Atendimento Individual e Familiar - PIA. 

  Acompanhar a execução do Plano de Atendimento Individual e 

Familiar. 

  Realizar o acompanhamento social das crianças e adolescentes e 

suas respectivas famílias. 

  Elaborar relatórios sobre a situação de cada criança e adolescente e 

encaminhar à autoridade judiciária ou ao Ministério Público, no 

contexto do PIA. 

  Preparar a criança / adolescente para o desligamento, em parceria 

com o educador social e o auxiliar de educador social de referência, 

no contexto do PIA. 

  Organizar as informações das crianças e adolescentes e respectivas 

famílias, na forma de prontuário individual. 

  Participar do planejamento do curso de formação continuada dos 

educadores sociais e auxiliares de educadores sociais. 

  Colaborar com a execução do processo de formação continuada dos 

educadores sociais e auxiliares de educadores sociais, bem como de 

outros atores, ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de 

atuação. 

 Discutir e planejar em conjunto com outros atores da rede de serviços 

e do SGD as intervenções necessárias ao acompanhamento das 

crianças e adolescentes e suas famílias, no contexto do PIA. 

  Participar de grupos de trabalho e/ou de reuniões com a rede de 

 

 

30 horas semanais 

 

 

 

 

1 

 

 

CE-XVIII-

2.646,12 
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atendimento, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo 

exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, 

oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-

científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas 

de trabalho afetos à política municipal de convivência familiar e 

comunitária, no âmbito de sua atuação. 

  Elaborar relatórios técnicos e sistematizados, através de dados 

estatísticos, das atividades do Serviço Social. 

  Projetar e executar pesquisas sobre a realidade social do serviço de 

acolhimento para subsidiar ações profissionais na sua área de 

atuação. 

  Apoiar a coordenação em assuntos relacionados à sua área de 

atuação, apresentando propostas de ações e procedimentos a serem 

adotados. 

  Analisar os processos e metodologias inerentes a sua área de 

atuação, propondo e implantando melhorias para maximização dos 

resultados. 

  Relatar e diagnosticar situações sociais que interferem no 

desempenho dos profissionais com atuação no serviço de 

acolhimento e propor soluções para os casos diagnosticados. 

 Apoiar à coordenação no acompanhamento do trabalho desenvolvido 

pelos educadores sociais e os auxiliares de educadores sociais, no 

âmbito de sua atuação. 

  Elaborar correspondências e controles, digitar textos e organizar 

material necessário à rotina de sua área. 

  Executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas 

no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação do Serviço 

Social. 
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Cargo / Função Habilitação / Requisitos Atribuições do Cargo Carga 

Horária 

Semanal 

Nº de 

Vagas 

Vencimento 

 

 

Pedagogo 
 

 

 

 Graduação de nível 

superior em Pedagogia, 

fornecido por 

instituição de ensino 

reconhecida pelo 

Ministério da Educação 

e registro no Conselho 

Regional da classe. 

 

 

 

 Elaborar, em conjunto com o coordenador e demais servidores, o  

projeto político pedagógico e o regimento interno do serviço. 

  Elaborar, em conjunto com os demais profissionais, o Plano de 

Atendimento Individual e Familiar – PIA e acompanhar a sua 

execução. 

 Coordenar o acompanhamento escolar dos acolhidos. 

 Realizar visitas e participar de reuniões nas unidades de ensino, 

articulando informações e favorecendo o ingresso e a permanência 

dos acolhidos na escola. 

 Promover encontros com as famílias dos acolhidos, a fim de refletir 

sobre a importância da escola para o desenvolvimento dos seus filhos 

e dos próprios pais ou responsável. 

 Orientar a programação de atividades educativas e incentivar o 

trabalho dos educadores sociais, de acordo com a metodologia 

adotada. 

 Mapear a rede de qualificação profissional do município. 

  Encaminhar os adolescentes a cursos profissionalizantes e ao 

mercado de trabalho, em parceria com demais instituições, respeitada 

a legislação vigente que disciplina a matéria. 

 Participar do planejamento do curso de formação continuada dos 

educadores sociais e auxiliares de educadores sociais. 

  Colaborar com a execução do processo de formação continuada dos 

educadores sociais e auxiliares de educadores sociais, bem como de 

outros atores, ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de 

atuação. 

 Discutir e planejar em conjunto com outros atores da rede de serviços 

e do SGD as intervenções necessárias ao acompanhamento das 

 

 

25 horas 

semanais 

 

 

 

 

1 

 

 

 

CE-XIV-1.784,41 
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crianças e adolescentes e suas famílias, no contexto do PIA. 

 Elaborar relatórios técnicos e sistematizados, através de dados 

estatísticos, das atividades de atuação da Pedagogia. 

  Projetar e executar pesquisas sobre a realidade educacional dos 

acolhidos e de suas famílias, de modo a subsidiar ações profissionais 

na sua área de atuação. 

  Apoiar a coordenação em assuntos relacionados à sua área de 

atuação, apresentando propostas de ações e procedimentos a serem 

adotados. 

  Analisar os processos e metodologias inerentes a sua área de 

atuação, propondo e implantando melhorias para maximização dos 

resultados. 

  Apoiar à coordenação no acompanhamento do trabalho 

desenvolvido pelos educadores sociais e os auxiliares de educadores 

sociais, no âmbito de sua atuação. 

  Elaborar correspondências e controles, digitar textos e organizar 

material necessário à rotina de sua área. 

  Executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas 

no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação da 

Pedagogia. 

 

 

 

 

 

Educador/ 

Cuidador Social 

 

  Certificado de 

conclusão de ensino em 

nível médio 

reconhecido pelo MEC, 

ou órgão competente, 

na forma da lei ou ato 

normativo específico.  

 

 

 

  Participar da elaboração do projeto político-pedagógico e do 

regimento interno do serviço, no âmbito da sua área de atuação. 

  Comprometer-se com o processo de elaboração e execução do Plano 

de Atendimento Individual e Familiar naquilo que lhe couber. 

  Acolher a criança e o adolescente, realizando os procedimentos de 

identificação, de registros dos seus pertences e de apresentação do 

espaço. 

  Estimular as crianças/adolescentes na (re) construção da identidade, 

da autoimagem e autoestima positivas, da capacidade de lidar com 

limites, regras e deveres da vida em sociedade, organizando as 

 

40 horas 

semanais 

  

      2 

 

CE-XI-1.190,75 
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condições educativas favoráveis às manifestações das 

potencialidades criativas, afetivas, intelectuais e morais. 

  Organizar fotografias e registros individuais sobre o 

desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a 

preservar sua história de vida. 

  Apoiar na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, 

no contexto do PIA. 

  Planejar e desenvolver, em conformidade com a proposta 

pedagógica da unidade, atividades lúdicas e pedagógicas voltadas 

para as crianças/adolescentes acolhidos. 

  Acompanhar a criança/adolescente nos serviços de saúde, rede 

socioassistencial, escola e outros serviços requeridos no cotidiano, no 

contexto do PIA, assim como orientar e acompanhar as atividades 

escolares complementares. 

  Acompanhar, orientar e assistir diretamente as crianças e 

adolescentes em todas as atividades internas e externas, conforme 

previsto no planejamento do serviço. 

  Orientar as crianças/adolescentes nas atividades de autocuidado e 

nas ações de conservação, manutenção e limpeza dos espaços e 

materiais utilizados. 

 Orientar às crianças/adolescentes quanto a hábitos higiênicos 

pessoais, fazer a higiene dos que estejam impossibilitados de fazê-la. 

 Acompanhar as crianças/adolescentes nos horários de refeição e 

servir a alimentação àqueles que não têm condição de fazê-lo. 

  Preencher diariamente o relatório individual da criança e do 

adolescente, no contexto do PIA, inclusive, registrando, em livro 

próprio, as ocorrências do cotidiano do Serviço. 

 Manter informada a equipe técnica e à coordenação sobre situações 

diversas ocorridas no dia a dia do serviço de acolhimento. 

  Zelar pela segurança física das crianças e adolescentes, evitando 

situações que ponham em risco sua integridade. 

 Solicitar à coordenação materiais de expediente, material didático e 

escolar, dentre outros, quando necessário. 
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  Zelar pelo patrimônio colocado à sua disposição, observando a 

utilização e a manutenção da casa. 

 Atender às pessoas que se apresentam para visitar o serviço ou pedir 

informações. 

 Garantir um ambiente seguro e educativo na unidade. 

 Verificar a existência de qualquer anormalidade que comprometa a 

segurança do imóvel, materiais e instalações, tomando providências 

de emergência e levando ao conhecimento da coordenação as 

ocorrências observadas. 

 Manter-se atualizado, participando de capacitação inicial e prática, 

assim como formação continuada pertinentes a sua área de atuação. 

  Participar ativamente nas reuniões de estudo de caso promovidas 

pela equipe técnica, nas quais se possa refletir sobre o trabalho 

desenvolvido com cada criança/adolescente e as dificuldades 

encontradas. 

 Colaborar com o auxiliar de educador social, apoiando-o no 

cumprimento de suas funções. 

  Executar outras atividades que, por sua natureza, sejam compatíveis  

com as atribuições do cargo de educador/cuidador social, nas 

diversas políticas setoriais do município. 

 

 
 

 

Auxiliar de 

Educador/ 

cuidador Social 
 

 

 Certificado de 

conclusão de ensino 

fundamental 

reconhecido pelo MEC, 

ou órgão competente, 

na forma da lei ou ato 

normativo específico. 

 
 

 

 

  Garantir os cuidados com a moradia (organização de limpeza do 

ambiente e preparação dos alimentos, dentre outros cuidados). 

  Participar da elaboração do projeto político pedagógico e do 

regimento interno do serviço, no âmbito da sua área de atuação. 

  Comprometer-se com o processo de elaboração e execução do PIA 

naquilo que lhe couber. 

 Orientar as crianças e adolescentes nas atividades de autocuidado e 

nas ações de conservação, manutenção e limpeza dos espaços e 
materiais utilizados. 

  Registrar, em livro próprio, as ocorrências porventura existentes. 

 Manter informada a equipe técnica e à coordenação sobre situações 

 

40 horas 

semanais. 
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diversas ocorridas no dia a dia do serviço de acolhimento. 

  Zelar pela segurança física das crianças e adolescentes, evitando 

situações que ponham em risco sua integridade. 

  Zelar pelo patrimônio colocado à sua disposição, observando a 

utilização e a manutenção da casa. 

  Garantir um ambiente seguro e educativo na unidade. 

  Verificar a existência de qualquer anormalidade que comprometa a 

segurança do imóvel, materiais e instalações, tomando providências 

de emergência e levando ao conhecimento da coordenação as 

ocorrências observadas. 

 Manter-se atualizado, participando de cursos de capacitação inicial e 

prática, assim como cursos de formação continuada pertinentes a sua 

área de atuação. 

  Participar ativamente das reuniões de estudo de caso promovidas 

pela equipe técnica, nas quais se possa refletir sobre o trabalho 

desenvolvido e as dificuldades encontradas. 

 Colaborar com o educador social, apoiando-o no cumprimento de 

suas funções. 

 Executar outras atividades que, por sua natureza, sejam compatíveis  

com as atribuições do cargo de auxiliar de educador/cuidador social, 

nas diversas políticas setoriais do município. 

 

 

 

 

Motorista 

 Habilitação na 

Categoria CNH 

“D” 

 Dirigir veículos automotores de passageiros, de carga e 

similares. Manter o veículo em condições de funcionamento e 

conservação, ter conhecimento sobre o Código Nacional de 

Trânsito; promover o abastecimento, lubrificação, limpeza; 

promover a manutenção do veículo sob sua responsabilidade; 

verificar e controlar os gastos de combustíveis, lubrificantes e 

demais insumos; promover e ou requisitar os reparos 
necessários; executar outras tarefas inerentes a função, bem 

assim aquelas que lhe forem atribuídas em função do cargo; 

atender as normas de segurança e higiene do trabalho. 

 

40 horas 

semanais 
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