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PODER EXECUTIVO
ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO
LEI Nº 357/2022, DE 16 DE MAIO DE 2022
Dispõe sobre a criação dos cargos de psicólogo - EDUC e assistente
social - EDUC, define atribuições, cargas horárias e remunerações;
revoga a Lei Municipal nº. 342, de 07 de fevereiro de 2022; e, dá
outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUOCA, no uso de
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de
Uruoca.
Faço saber que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Ficam criados, no Quadro de Pessoal do Poder Executivo,
integrantes da Secretaria Municipal da Educação, 02 (dois) cargos de
Assistente Social - EDUC e 02 (dois) cargos de Psicólogo - EDUC, de
Nível Superior.
Art. 2º As respectivas cargas horárias semanais e as remunerações
mensais dos cargos previstos no caput do art.1º, constam no anexo I,
parte integrante desta Lei.
Art. 3º As atribuições dos cargos constantes no caput do art. 1º, estão,
respectivamente, descritas no anexo II, desta Lei.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei serão atendidas
à conta de dotações orçamentárias do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos
Profissionais da Educação de Uruoca.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revoga a Lei Municipal Nº 342, de 07/02/2022.
Uruoca, Ceará, em 16 de maio de 2022; Edifício Chico Eudes e
65 Anos de Emancipação Política.
JAN KENNEDY PAIVA AQUINO
PREFEITO MUNICIPAL DE URUOCA
Anexo I
(art. 2°, Lei Municipal n° 357, de 16 de maio de 2022)
NOME DO CARGO
CARGA
REMUNERAÇÃO
HORÁRIA
MENSAL
SEMANAL
ASSISTENTE
SOCIAL
- 30 HORAS
R$ 2.300,00
EDUC
PSICÓLOGO - EDUC
40 HORAS
R$ 2.300,00
Anexo II
(art. 3°, Lei Municipal n° 357, de 16 de maio de 2022)
1. ASSISTENTE SOCIAL - EDUC
ATRIBUIÇÕES
CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL – EDUC
A inserção de profissionais de serviço social nas redes públicas de
educação básica, e mais amplamente na política de educação, se insere
na perspectiva da garantia e acesso aos direitos sociais, como direito do
cidadão e dever do Estado. O trabalho desses (as) profissionais,
compondo equipes multiprofissionais juntamente com professores,
pedagogos e outros sujeitos, sem dúvida, ensejará um atendimento
integral ao corpo técnico e ao corpo discente no processo ensinoaprendizagem em toda sua complexidade, que exige cada vez mais
atenção numa perspectiva totalizante. Dentre outras atribuições, a (o)
assistente social nas redes de educação básica possibilita:
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Contribuir com o direito à educação, bem como o direito ao acesso e
permanência na escola com a finalidade da formação dos estudantes para o
exercício da cidadania, preparação para o trabalho e sua participação na
sociedade;
Contribuir para a garantia da qualidade dos serviços aos (às) estudantes,
garantindo o pleno desenvolvimento da criança e do (a) adolescente,
contribuindo assim para sua formação, como sujeitos de direitos;
Atuar no processo de ingresso, regresso, permanência e sucesso dos/as
estudantes na escola;
Contribuir no fortalecimento da relação da escola com a família e a
comunidade, na perspectiva de ampliar a sua participação na escola;
Contribuir com o processo de inclusão e permanência dos alunos com
necessidades educativas especiais na perspectiva da inclusão escolar;
Criar estratégias de intervenção frente a impasses e dificuldades escolares
que se apresentam a partir de situações de violência, uso abusivo de
drogas, gravidez na adolescência, assim como situações de risco, reflexos
da questão social que perpassam o cotidiano escolar;
Atuar junto às famílias no enfrentamento das situações de ameaça,
violação e não acesso aos direitos humanos e sociais, como a própria
educação;
ATRIBUIÇÕES
Fortalecer e articular parcerias com as equipes dos Conselhos Tutelares,
CRAS, unidades de saúde, movimentos sociais dentre outras instituições,
além de espaços de controle social para viabilizar o atendimento e
acompanhamento integral dos/as estudantes;
Realizar de assessoria técnica junto à gestão escolar, bem como participar
dos espaços coletivos de decisões.
Contribuir em programas, projetos e ações desenvolvidos na escola que se
relacionem com a área de atuação;
Propor e participar de atividades formativas destinadas à comunidade
escolar sobre temas relevantes da sua área de atuação;
Participar de ações que promovam a acessibilidade;
Contribuir na formação continuada de profissionais da rede pública de
educação básica.
2. PSICÓLOGO – EDUC
ATRIBUIÇÕES
CARGO DE PSICÓLOGO - EDUC
Compete à Psicóloga e ao Psicólogo, em sua área de atuação,
considerarem os contextos sociais, escolares, educacionais e o Projeto
Político-Pedagógico das Unidades Educacionais atendidas, em articulação
com as áreas da Saúde, da Assistência Social, dos Direitos Humanos, da
Justiça, desempenhando as seguintes atribuições:
Participar da elaboração dos projetos pedagógicos, planos e estratégias, a
partir de conhecimentos em psicologia do desenvolvimento e
aprendizagem, na perspectiva da promoção da aprendizagem de todos os
alunos, com suas características peculiares;
Participar da elaboração de políticas públicas;
Contribuir com a promoção dos processos de aprendizagem, buscando,
juntamente com as equipes pedagógicas, garantir o direito a inclusão de
todas as crianças e adolescentes;
Orientar nos casos de dificuldades nos processos de escolarização;
Realizar avaliação psicológica a partir das necessidades específicas
identificadas no processo educativo;
ATRIBUIÇÕES
Orientar as equipes educacionais na promoção de ações que auxiliem na
integração família, educando, escola e nas ações necessárias à superação
de estigmas que comprometam o desempenho escolar dos educandos;
Propor e contribuir na formação continuada de professores e profissionais
da educação, que se realiza nas atividades coletivas de cada escola, na
perspectiva de constante reflexão sobre as práticas docentes;
Contribuir com programas e projetos desenvolvidos na escola;
Atuar nas ações e projetos de enfrentamento dos preconceitos e da violência
na escola;
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Propor articulação intersetorial no território, visando à integralidade de
atendimento ao município, o apoio às unidades educacionais e o
fortalecimento da Rede de Proteção Social;
Promover ações voltadas à escolarização do público alvo da educação
especial;
Propor e participar de atividades formativas destinadas à comunidade
escolar sobre temas relevantes da sua área de atuação;
Participar da elaboração de projetos de educação e orientação profissional;
XVI. Promover ações de acessibilidade;
XV. Propor ações, juntamente com os professores, pedagogos, alunos e
pais, funcionários técnico-administrativos e serviços gerais, e a sociedade
de forma ampla, visando melhorias nas condições de ensino, considerando
a estrutura física das escolas, o desenvolvimento da prática docente, a
qualidade do ensino, entre outras condições objetivas que permeiam o
ensinar e o aprender.

LEI N° 358/2022, DE 16 DE MAIO DE 2022
Dispõe sobre a divulgação da relação dos medicamentos de
distribuição gratuita, disponíveis e faltosos, na rede Pública Municipal
de Saúde e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUOCA, no uso de suas
atribuições legais,
Faço saber que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a
seguinte Lei:
RESOLVE:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a divulgar
semanalmente, na forma digital, no sítio oficial do Governo Municipal
de Uruoca, bem como nas suas respectivas redes sociais e, na forma
impressa, com afixação em local de acesso público, nas dependências
das unidades de saúde, a relação de medicamentos de distribuição
gratuita pelo Município de Uruoca, atualizada, contendo: os nomes e os
quantitativos dos medicamentos disponíveis e, somente os nomes
daqueles medicamentos indisponíveis na rede de saúde pública
municipal, com o estoque zerado.
Parágrafo único. As unidades de saúde que devem disponibilizar a
relação dos medicamentos disponíveis e faltosos, prevista no caput
deste artigo, são: as Unidades Básicas de Saúde, o Centro de
Abastecimento Farmacêutico de Uruoca e na Unidade Mista de Saúde.
Art. 2º O Poder Executivo Municipal regulamentará, no que couber, a
presente Lei, no prazo de 30 (trinta) dias a partir de sua publicação.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Uruoca, Ceará, em 16 de maio de 2022; Edifício Chico Eudes, 65 Anos
de Emancipação Política.
JAN KENNEDY PAIVA AQUINO
PREFEITO MUNICIPAL DE URUOCA

SECRETARIA DA SAÚDE
PORTARIA SEMSA Nº 108, DIA 16 DE MAIO DE 2022
CONSIDERANDO a necessidade de que seja efetuada
viagem/deslocamento da sede de Uruoca à cidade de Fortaleza – CE,
levando a paciente Isis Beatriz Gomes Pereira com acompanhante, para
consulta no Hospital Albert Sabin. No dia 16 DE MAIO DE 2022 e
retornando no dia 16 DE MAIO DE 2022.
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CONSIDERANDO que a atribuição funcional não pode se
desenvolver através de outro meio de comunicação disponível, sem
necessidade de deslocamento deste agente público;
A Secretária Adjunta Maria Clara de Lima Saraiva, no uso de suas
atribuições legais e amparada na Lei Municipal Nº 201/2017.
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor, ARISTIDES PESSOA RODRIGUES,
residente na Av. Antônio Moreira, Nº 850, Alecrim – UruocaCE, ocupante do cargo de MOTORISTA para efetuar a
viagem/deslocamento supracitada, que se realizará no dia, que se
realizará no dia 16 DE MAIO DE 2022.
Art. 2º Conceder ao referido servidor 01 (uma) diária no valor unitário
de R$ 60,00 (Sessenta Reais), totalizando R$ 60,00 (Sessenta Reais),
para custeio de alimentação, autorizando a Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Uruoca a efetuar o pagamento.
Art. 3º Esta despesa ocorrerá por conta da verba do orçamento vigente.
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor e será publicada nesta data,
revogadas as disposições em contrário.
Uruoca/CE, em 16 de Maio de 2022; Edifício Chico Eudes e 65 anos
de Emancipação Política.
MARIA CLARA DE LIMA SARAIVA
SECRETÁRIA ADJUNTA MUNICIPAL DA SAÚDE

PODER LEGISLATIVO
Não há publicações nesta edição.

PUBLICAÇÕES DIVERSAS
Não há publicações nesta edição.
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