
Conhecer

Servidores contemplados com Licença Prêmio Compensada

Obs. 1: Os servidores relacionados acima somente serão contemplados se permanecerem efetivos no
desempenho de suas funções, no mês do pagamento da sua Licença (Art. 219 da Lei 3.673/91)

 Servidor                                                 Quinqüênio                     Mês de Pagamento

InformaRH

Fabiana Aparecida de Araújo                            04.02.04 a 03.02.09                                        Janeiro/10
Letícia Lessa Nascimento                                    25.10.04 a 29.10.09                                         Janeiro/10
Letícia Maria Bisol                                                     28.12.03 a 27.12.08                                        Janeiro/10
Márcia Iara Thomazi                                                01.02.04 a 31.01.09                                        Janeiro/10
Marcia Varnieri G. Smiderle                                04.03.04 a 03.03.09                                        Janeiro/10
Nair Alves C. Félix                                                    28.01.99 a 27.04.04                                         Janeiro/10

A linda bailarina da foto
é a Manuela, filha da
nossa colega Ivânia do
Trabalho 10.

Manu dança Ballet há
3 anos na Escola de Ballet
Cláudia Bergmann.
Durante o mês de
novembro a gatinha

brilhou em vários espetáculos no Teatro São
Carlos.

Campanha de Doação de Material Escolar

O Programa de Qualidade de Vida Bem Viver  promove até
fevereiro a campanha de doação de material escolar. As
caixas de coleta estão localizadas no Centro Administrativo,

SAMAE, FAS, Câmara Municipal e IPAM.
A ação visa oportunizar o exercício da cidadania através da

arrecadação do material escolar. AS doações serão encaminhadas
posteriomente para a FAS.

Participe e “Eduque com um gesto”!

Lei Complementar n° 334, de 3 de
dezembro de 2009

Acresce inciso na Lei Complementar n°
3.673, de 24 de junho de 1991, e altera
dispositivos da Lei Complementar n° 328,
de 09 de outubro de 2009.

O Prefeito Municipal de Caxias do Sul.
Faço saber que a Câmara Municipal

aprova e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar.

Art. 1° Fica acrescido o §8° no art. 163
da Lei Complementar n° 328, de 2009, de
1991, nos termos que seguem:

“Art. 163 ...
...
§8° A média das horas extras realizadas

durante o período aquisitivo das férias servirá
de base para o cálculo da remuneração
das mesmas, juntamente com as demais
vantagens.” (NR)

Art. 2° Os arts. 10 e 12 da Lei
Complementar n° 328, de 2009, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 Fica assegurado o direito à
averbação de tempo de serviço público
federal, estadual e municipal, prestado à
Administrção Direta, Indireta e Fundacional
anterior a seu ingresso neste Município, para
fins de concessão de avanços e gratificação
adicional por tempo de serviço, instituídas
nos arts. 118 e 122 da Lei Complementar n°
3.673, de 24 de junho de 1991, aos servidores
que ingressaram no serviço público
municipal até a data de 11 de outubro de
2009.

Parágrafo único. A averbação poderá
ser solicitada a qualquer tempo, tendo seus
efeitos a contar da data do requerimento.

Art. 12 Aos servidores afastados por
licenças ou cedências, nas situações
previstas na Lei Complementar n° 3.673, de
24 de junho de 1991, e que efetuaram o
recolhimento das contribuições
previdenciárias, fica assegurado o cômputo
desse tempo de serviço para todos os
efeitos legais, exceto para promoção por
merecimento.” (NR)

Art. 3° Esta Lei Complementar entra em
vigor na data de sua publicação.

O setor contábil da FAS é responsável
pela contabilização das despesas e receitas,
bem como pelo controle orçamentário,
financeiro e patrimonial da FAS. Realiza a
análise dos documentos fiscais apresentados,
efetuando os lançamentos contábeis e
controlando os saldos orçamentários através
das conciliações bancárias e financeiras.

Além disto, emite balancetes mensais,
demonstrativos analíticos e sintéticos, bem
como o balanço anual. Repassa recursos
para as entidades parceiras da FAS, através
de convênios firmados, conferindo as
prestações de contas dos recursos
repassados, oriundos dos diversos fundos
(FECA, FEAS, FMAS, Orçamento da FAS). Presta
assessoria às entidades a fim de
esclarecimentos sobre as normas gerais de
prestações de contas. Realiza o controle dos
bens móveis e imóveis, controlando as
aquisições e baixas dos referidos bens,
através dos lançamentos no sistema
patrimonial. As atividades desempenhadas

Contabilidade
pelos servidores deste setor visam
demonstrar a real situação da FAS,
assegurando que os recursos disponíveis
sejam suficinetes à concretização do plano
de trabalho, buscando  sempre orientar,
esclarecer, auxiliar os diversos setores a fim
de juntos e baseados na lei, atingirmos os
objetivos propostos.

A equipe é composta por  uma
contadora (Gilciane), três técnicos em
contabilidade (Marcia, Gabriel e Flávio) e
dois agentes administrativos (Letícia e
Rafael).

O melhor lugar do mundo é... Ponta das Canas - Florianópolis
Hábitos dos quais não abre mão ... ler e dançar.
Melhor invenção do homem... eletricidade, sem ela nosso dia-a-
dia seria difícil
Sua maior riqueza ... minha filha e meus amigos
Projeto de vida... Um sonho, fazer o caminho de Santiago na
Espanha
Frase preferida: “A verdadeira arte da  conversação não consiste
em dizer a coisa certa, no lugar certo, mas o que é muito mais
difícil, em deixar de dizer a coisa errada no momento mais
tentador”. Doroty Nevil
Eu sou... uma pessoa que se levanta após cada derrota, sei perdoar,
expressar gratidão, falo a verdade, cultivo meus amigos e sigo
meu caminho sem medo de olhar para o horizonte.

Suzana Cecconelo - Sol NascenteSuzana Cecconelo - Sol NascenteSuzana Cecconelo - Sol NascenteSuzana Cecconelo - Sol NascenteSuzana Cecconelo - Sol Nascente

Unidade de Recursos Humanos

NOTÍCIAS DA CEGONHA
Parabéns a futura mamãe Viviane

Tramontin (Assistente Social do OASF Idoso).
Ela está no quinto mês de gravidez e espera
ansiosa a chegada do baby.

Muita saúde e felicidade à mamãe e a
sua família!



Aconteceu...   Oficializar

Informativo Interno da Fundação de Assistência Social
Rua Bento Gonçalves, 1253, Centro. CEP: 95020-412. Caxias do Sul - RS. Fone: (54) 3220-8700.

E-mail: fas.rh@caxias.rs.gov.br/fas.comunicacao@caxias.rs.gov.br
 Produção, diagramação e arte final: Unidade de Recursos Humanos e Setor de Comunicação

Dia 01 de janeiro - Confraternização Universal
Dia 06 de janeiro - Dia de Reis

Datas comemorativas de Janeiro:

Miriam Nora
Diretora da Infância e da Juventude

Nutrientes que o corpo necessita

   Josimar Ferreira (Prof. Ginástica Laboral)

A saúde e o organismo funcionam? É sinal que a sua alimentação e o
cuidado pelo corpo vem em primeiro lugar.

Mas se o seu corpo necessita de nutrientes você precisa repor moderadamente
até que regule naturalmente.

* Zinco: sua função atua nas proteínas, interfere no desenvolvimento e regulação do
apetite. Atua na maturação sexual, fertilidade e reprodução.

Fontes alimentares: frutos do mar, farelo de trigo, leite integral, fígado, legumes,
ovos, feijão e pão integral.

* Iodo: atua na síntese de hormônios e metabolismo.
Fontes alimentares: frutos do mar e água
E para finalizar o - Selênio: atua na absorção, ajuda na elasticidade dos tecidos.
Fontes alimentares: atum, cebola, tomate, brocólis.
Monte sua tabela e tenha uma ótima alimentação.
“Desejo a todos da FAS um Feliz Natal e Próspero Ano Novo.”

Breve avaliação de 2009 e as
perspectivas de 2010

Valeu o esforço de todos em 2009 e
contamos com o apoio dos nossos
colaboradores em 2010.

Ao findar o ano de 2009 faz-se necessário
realizar um breve balanço das ações realizadas
pela FAS neste período. Com o advento do
Sistema Único da Assistência Social - SUAS, a
FAS tem buscado implantar e implementar
programas que se inserem nas três vertentes
da gestão pública de assistência social, ou seja,
na proteção básica, média e alta
complexidade. Foi um ano de repensar ações,
reordenar programas, enfrentar as mais
diversas dificuldades em razão da crise
financeira global que refletiu-se diretamente
na população mais vulnerabilizada e que
evidentemente buscou na assistência social
garantir seus direitos de cidadania e inclusão
social. Para tal enfrentamento, sem dúvida, as
parcerias entre o ente público com mais
diversos segmentos da comunidade foram
fundamentais, o que contribuiu para que ao
findar do ano tenha-se chegado a saldos
positivos.

Como exemplo, podemos citar nos CRAS,
o PAIF - Programa de Atenção Integral às
Famílias. Nos CREAS a elaboração do SEF -
Serviço Especializado às Famílias, na alta
complexidade o gradativo reordenamento
dos abrigos/acolhimento institucional.

Para 2010 temos o propósito enquanto
equipe diretiva da FAS realizarmos em conjunto
com os servidores ações planejadas e
avançarmos especialmente na perspectiva de
atingir metas a curto, médio e longo prazo,
visando cumprir as propostas da administração
pública municipal em consonância com a
gestão da política pública de assistência
social, articulando as ações com as demais
políticas em suas interfaces e com a rede
socioassistencial.

Desafios são postos no cotidiano de nosso
trabalho, quer seja com os demandatários que
acolhemos, quer seja no âmbito macro das
políticas públicas, porém, temos certeza de
que com a união de esforços estaremos
“PROMOVENDO A INCLUSÃO, BUSCANDO
GARANTIR DIREITOS” .

Nesta perspectiva ensejamos:
2010 - ano de desafios e perspectivas, de

grandes realizações, com união, harmonia,
saúde, solidariedade, humanismo e paz para
todos que fazem da FAS seu espaço de
trabalho e de conquistas coletivas.

Primeira formatura do Projovem
certificou 100 jovens

A FAS em parceria com a ACPMEN
realizou no dia 04 de dezembro, a primeira
formatura de adolescentes participantes
do Projovem. Aproximadamente 100
jovens receberam certificado dos cursos
de Leitura e Interpretação de Desenho e
Metrologia.

O Projovem Adolescente é uma
modalidade do Programa Nacional de
Inclusão de Jovens voltado a
adolescentes de 15 a 17 anos.
Atualmente 15 grupos participam de
oficinas de aprendizagem profissional,
atividades de arte-educação, esporte e
lazer, nas regiões referenciadas pelos CRAS.

Formatura do Projeto Qualificação,
Trabalho e Renda

A FAS realizou no dia 21 de dezembro, a
formatura do curso de Administração do Lar
do Projeto Qualificação, Trabalho e Renda.
Cerca de 30 mulheres receberam certificado
de conclusão do curso.

O Projeto Qualificação, Trabalho e Renda
oportunizou o despertar de habilidades que
fortalecem a função protetiva da família,
oportunizou ainda o crescimento pessoal,
conhecimento para o cotidiano doméstico
familiar, estimulando a criatividade e a auto-
estima.

Foto Luiz Chaves

Foto Luiz Chaves

Festa de Encerramento
No dia 16 de dezembro aconteceu a

Festa de encerramento das atividades do
ano do Projeto Conquistando uma Cultura
de Paz com o Protagonismo Juvenil,
desenvolvido pelo CRAS Leste em parceria
com o Portal da Luz.

Para a coordenadora do CRAS Leste,
Raquel Tsuruzono, o projeto proporcionou a
inclusão dos jovens em ambientes
saudáveis, dando um significado diferente
à vida destes adolescentes, aprendendo a
respeitar a si, ao outro e a comunidade, bem
como o apoio às famílias na compreensão
e na melhoria da relação pais/filhos e
adolescentes/comunidade escolar.

O projeto iniciou as atividades em maio
de 2009 e resultou em 04 apresentações
teatrais, em 03 apresentações musicais na
comunidade, na produção de um vídeo
sobre o projeto, curso de informática,
acompanhamento pedagógico,
integração cultural e a participação no
Festival de Música Social da Recria.

Natal: momento de reflexão
No dia 10 de dezembro, funcionários

dos programas da FAS participaram do
encontro de Reflexão de Natal na sede.

O evento contou com a participação
do Frei Jaime Bettega convidando os
presentes a refletirem e agradecerem as
bençãos alcançadas no decorrer de 2009.
Após a equipe de comunicação fez uma
encenação de Maria levando o menino
Jesus à manjedoura acompanhada pelo
Anjo Gabriel. Ao término todos os
funcionários foram presenteados com um
Papai Noel da Direção.

Aniversariantes de Janeiro
01 de janeiro - Vanda Vitorazzi - Albergue
03 de janeiro - Maria Luci Pereira - C.E. Aldeia dos Anjos
07 de janeiro - Vera Pozzer - Sol Nascente
10 de janeiro - Helena Facchin - Sede
10 de janeiro - Vanessa Duarte - Sede
11 de janeiro - Adriana Camana - Viva Rachel
11 de janeiro - Jennifer Domingos - Sede
11 de janeiro - Homero de Abreu - Casa de Passagem
12 de janeiro - Cesar Rother - Sol Nascente
16 de janeiro - Carla da Silva - Sol Nascente
16 de janeiro - Vanessa dos Santos - Sede
17 de janeiro - João de Vargas - Sede
18 de janeiro - Carlos Chedid - Sol Nascente
22 de janeiro - Ricardo Betto - Sede
23 de janeiro - Maria Virgínia Pereira - Sede
24 de janeiro - Zilda Tomazzoni - Cadastro Único
27 de janeiro - Inês Ribeiro - Centros Educativos
29 de janeiro - Sandra Anderle - Sede
29 de janeiro - Neusa Costa - Conselhos Tutelares


