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 LEI Nº 3.370/2014 

 
Autoriza o Executivo Municipal a alterar a 
descrição do cargo público Cuidador Social, 
Anexo III, da Lei n° 3.041/2012, de 29 de 
novembro de 2012, e dá outras providências. 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 

LEI: 

Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal a alterar a descrição do cargo público 

“Cuidador Social”, Anexo II, da Lei Municipal n.° 3.041/2012, de 29 de novembro de 2012, passa a 

ter a seguinte redação conforme segue em anexo. 

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

contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, 16 DE DEZEMBRO DE 2014. 

 
 

 
Leomar Bolzani 

Prefeito 
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CUIDADOR SOCIAL  

FORMAÇÃO: Ensino Médio 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

Atender crianças e/ou adolescentes que estejam abrigados na Casa Lar. 

 ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 

1. Desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais para a vida diária e instrumentais de 

autonomia e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, 

contemplando as dimensões individuais e coletivas;  

2. Desenvolver atividades para o acolhimento, proteção integral e promoção da autonomia e 

autoestima dos usuários;  

3. Atuar na recepção dos usuários possibilitando uma ambiência acolhedora;  

4. Identificar as necessidades e demandas dos usuários;  

5. Apoiar os usuários no planejamento e organização de sua rotina diária;  

6. Apoiar e monitorar os cuidados com a moradia, como organização e limpeza do ambiente e 

preparação dos alimentos;  

7.  Apoiar e monitorar os usuários nas atividades de higiene, organização, alimentação e lazer;  

8. Apoiar e acompanhar os usuários em atividades externas;  

9. Desenvolver atividades recreativas e lúdicas;  

10. Potencializar a convivência familiar e comunitária;  

11. Estabelecer e, ou, potencializar vínculos entre os usuários, profissionais e familiares; 

12. Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, 

projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com 

políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o 

usufruto de direitos sociais;  

13. Contribuir para a melhoria da atenção prestada aos membros das famílias em situação de 

dependência;  

14. Apoiar no fortalecimento da proteção mútua entre os membros das famílias;  

15. Contribuir para o reconhecimento de direitos e o desenvolvimento integral do grupo familiar;  

16. Apoiar famílias que possuem, dentre os seus membros, indivíduos que necessitam de 

cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivência familiar;  
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17. Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de 

processos, fluxos de trabalho e resultado.  

 


