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LEI 384/2011 DE 03 DE MAIO DE 2011. 

                
 

“Altera o artigo 25 e Anexo II da Lei n° 154/2001 

(Plano de Cargos e Salários dos Servidores de São 

Pedro da Cipa), criando cinco cargos em comissão à 

Secretaria Municipal de Promoção Social e dá 

outras providências”. 

 

 

WILSON VIRGINIO DE LIMA, Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa, Estado 

de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Ficam criados os seguintes cargos comissionados para comporem o quadro da 

Secretaria de Ação Social do Município de São Pedro da Cipa/MT. 

 

I – Coordenador(a) do departamento de Proteção Básica; 

II –Coordenador do Projeto Conviver; 

III – Auxiliar de Tele Centros; 

IV - Gestor(a) do Bolsa Família; 

V – Operador Master. 

  

 

Parágrafo 1º - As atribuições de cada profissional acima indicado ficam assim 

definidas: 

 

a) Compete ao Coordenador (a) do Departamento de Proteção Básica, executar 

procedimentos profissionais em atendimento a população, de forma individual 

ou em grupo, em todas as ações que envolverem atividades socioeducativas de 

apoio, acolhida, reflexão e participação, que visem o fortalecimento familiar e a 

convivência comunitária, através de orientação e acompanhamento dos 

atendidos; 

 

b) Compete ao Coordenador do Projeto Conviver, coordenar e executar tarefas 

voltadas a pessoas idosas de ambos os sexos, de forma individual e coletiva, 

resguardando sempre a garantia dos direitos sociais dos mesmos, promovendo 

sempre a reintegração social e melhoria de vida de cada idoso, através da 

realização de cursos, danças, passeios, treinamentos físicos entre outras 

atividades; 

 

c) Compete ao Auxiliar de Tele centros, executar tarefas na área de informática, 

como apresentar aulas, desenvolver e organizar cursos para o atendimento de 

toda a população local por intermédio da inclusão digital; 
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d) Compete ao Gestor (a) do Bolsa Família, coordenar a execução dos recursos 

transferidos pelo Governo Federal para o Programa Bolsa Família nos 

Municípios, por meio de mobilização e articulação entre as ares envolvidas no 

programa, quais sejam secretarias de educação, saúde e promoção social; 

promover o cadastro dos beneficiários do programa atualizando-o 

periodicamente de acordo com as determinações do Governo Federal, enfim 

realizar todas as ações que envolvam o do Programa Bolsa Família no 

Município; 

 

e) Compete ao Operador(a) Master IGD, executar procedimentos no sentido de 

acompanhar a freqüência escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal, 

dentre eles visualizar e imprimir Manual de Sistema, Alterar senhas, emitir 

relatórios, registrar freqüência dos alunos, efetuar credenciamento de outros 

operadores municipais, etc. ficando este cadastrado junto ao Ministério da 

Educação; 

 

 

Art. 2º - O anexo II da Lei 154/2001 passa a ser acrescido pelos cinco cargos 

discriminados, assim definidos: 

 

VAGAS DENOMINAÇÃO REFERÊNCIA VALOR 

01 Coordenador(a) do 

Departamento de Proteção 

Básica 

CC-2 R$900,00 

01 Coordenador do Projeto 

Conviver 

 

CC-1 R$ 545,00 

02 Auxiliar de Tele Centros CC-1 R$ 545,00 

01 Gestor(a) do Bolsa Família CC-1 R$ 750,00 

01 Operador Master. 

 

CC-1 R$ 650,00 

 

Edifício Sede do Poder Executivo, em São Pedro da Cipa, Estado de Mato Grosso, aos 

03 dias do mês Maio de 2.011. 

  

 

 

 

WILSON VIRGINIO DE LIMA 

Prefeito Municipal 
 

 


