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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

lEI MUNICIPAL N° 7.943, DE 07 DE ABRil DE 2015.

Institui gratificação aos Coordenadores
das equipes de referência dos Centros de
Referência da Assistência Social - eRAS,
Centro de Referência Especializado de
Assistência Social • CREAS e Casa de
Acolhimento Professora Odita.

o PREFEITO DO MUNIClplO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1° A Coordenação dos equipamentos da Assistência Social e equipes
de referência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, Centro de
Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Casa de Acolhimento
Institucional de Crianças e Adolescentes Professora Odila, conforme determina a
NOBiRH SUAS. reger-se-á a partir do disposto na presente lei.

Art. 2° A Coordenação referida no artigo anterior, será exercida por
servidores efetivos, os quais deverão atender os seguintes requisitos:

I - Coordenador (es) do CRAS (02 vagas) e CREAS (01 vaga) - possuir
formação de nível superior em Serviço Social ou Psicologia, com experiência em
trabalhos comunitarios e gestão de programas, projetos, serviços e benefícios
socioassistenciais;

11 - Coordenador da Casa de Acolhimento Professora Odila (01 vaga) -
possuir formação de nível superior em Serviço Social, Psicologia ou Pedagogia. com
conhecimento da rede de proteção à criança e ao adolescente e de políticas
públicas.

Art. 3° Os ocupantes das funções de Coordenação receberão uma
gratificação no valor de R$ 1.182,45. exceto o Coordenador da Casa de Acolhimento
Professora Odila que perceberá uma gratificação no valor de R$ 1.843.89.

Parágrafo único. As gratificações de função serão reajustadas de acordo
com o Indice da revisão geral anual concedida aos servidores públicos municipais.

Art. 4° As atribuições das gratificações de função criadas através da
presente lei estão descritas no Anexo I, que faz parte integrante desta lei. 1.
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Art. 5° As despesas decorrentes da presente Lei correrão a conta de
dotações próprias da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito. 07 de abril de 2015.

RENA SÜSS,
Prefeito

Registre-se e publique.se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

([J/-).
CEciLIA BERTOLDI R. DOS SANTOS
Secretária da Administração
DDV
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ANEXO I

FUNÇÃO: Coordenador (es) do CRAS
ATRIBUiÇÕES:
- Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS e a
implementação dos programas, serviços, projetos de proteção social básica
operacionalizadas nessa unidade;
- Coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro de informações
e a avaliação das ações, programas, projetos, serviços e beneficios;
- Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos para
garantir a efetivação da referência e contrarreferência;
- Coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo e garantir a
participação dos profissionais, bem como das famílias inseridas nos serviços
ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no território;
- Definir, com participaçao da equipe de profissionais, os critérios de inclusão,
acompanhamento e desligamento das famílias, dos serviços ofertados no CRAS;
- Coordenar a definição, junto com a equipe de profissionais e representantes da
rede socioassistencial do território, o fluxo de entrada, acompanhamento,
monitoramento, avaliação e desligamento das familias e individuos nos serviços de
proteção social básica da rede socioassistencial referenciada ao CRAS;
- Promover a articulação entre serviços, transferência de renda e beneficios
socioassistenciais na área de abrangência do CRAS;
- Definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-
metodológicos de trabalho social com famílias e dos serviços de convivência:
- Contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia, eficiência e impactos
dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários:
- Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede
socioassistencial no território de abrangência do CRAS e fazer a gestão local desta
rede;
- Efetuar ações de mapeamento e articulaçao das redes de apoio informais
existentes no território (lideranças comunitárias, associações de bairro);
- Coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local e monitorar o
envio regular e nos prazos, de informações sobre os serviços socioassistenciais
referenciados, encaminhando-os á Secretaria Municipal de Assistência Social.
- Participar dos processos de articulação intersetorial no território do CRAS;
- Averiguar as necessidades de capacitação da equipe de referência e informar a
Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Planejar e coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência do
CRAS, em consonância com diretrizes da Secretaria Municipal de Assistência
Social;
- Participar das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria Municipal de
Assistência Social, contribuindo com sugestões estratégicas para a melhoria dos
serviços a serem prestados; i.
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- Participar de reuniões sistemáticas na Secretaria de Assistência Social, com
presença de coordenadores de outro(s) CRAS e de coordenador do CREAS (ou na
ausência deste, de representante da proteção especial).

FUNÇÃO: Coordenador do CREAS
ATRIBUiÇÕES:
• Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CREAS e seu(s)
serviço(s), quando for o caso;
- Coordenar as rotinas administrativas, os processos de trabalho e os recursos
humanos da Unidade;
• Participar da elaboração, acompanhamento, implementação e avaliação dos fiuxos
e procedimentos adotados, visando garantir a efetivação das articulações
necessárias;
• Subsidiar e participar da elaboração dos mapeamentos da área de vigilãncia
socioassistencial do órgão gestor de Assistência Social;
• Coordenar a relação cotidiana entre CREAS e as unidades referenciadas ao
CREAS no seu território de abrangência;
- Coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais unidades e serviços
socioassistenciais, especialmente os CRAS e Serviços de Acolhimento, na sua área
de abrangência;
• Coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais politicas públicas e
os órgãos de defesa de direitos, recorrendo ao apoio do órgão gestor de Assistência
Social, sempre que necessário;
- Definir com a equipe a dinâmica e os processos de trabalho a serem desenvolvidos
na Unidade;
- Discutir com a equipe técnica a adoção de estratégias e ferramentas teárico-
metodológicas que possam qualificar o trabalho;
~ Definir com a equipe os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das
famílias e individuas nos serviços ofertados no CREAS;
- Coordenar o processo, com a equipe, unidades referenciadas e rede de
articulação, quando for o caso, do fluxo de entrada, acolhida, acompanhamento,
encaminhamento e desligamento das famllias e indivlduos no CREAS;
. Coordenar a execução das ações, assegurando diálogo e possibilidades de
participação dos profissionais e dos usuários;
- Coordenar a oferta e o acompanhamento do(s) serviço(s), incluindo o
monitoramento dos registros de informações e a avaliação das ações desenvolvidas;
- Coordenar a alimentação dos registros de informação e monitorar o envio regular
de informações sobre o CREAS e as unidades referenciadas. encaminhando-os ao
órgão gestor;
• Contribuir para a avaliação, por parte do órgão gestor, dos resultados obtidos pelo
CREAS;
• Participar das reuniões de planejamento promovidas pelo órgão gestor de
Assistência Social e apresentar a Unidade em outros espaços, quando solicitado;

1- cC
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- Identificar as necessidades de ampliação do RH da Unidade e/ou capacitação da
equipe e infonmar o órgão gestor de Assistência Social;
- Coordenar os encaminhamentos à rede e eu acompanhamento.

FUNÇÃO: Coordenador da Casa de Acolhimento Professora Odila
ATRIBUiÇÕES:
- Gestão do equipamento, visando a assistência necessária ao desenvolvimento
integral das crianças e adolescentes acolhidos;
- Integração entre equipe técnica, cuidadores e demais trabalhadores com as
crianças e adolescentes
- Elaboração, em conjunto com a equipe técnica e demais colaboradores, do projeto
politico-pedagógico do serviço;
- Organização da seleção e contratação de pessoal;
- Supervisão dos trabalhos desenvolvidos pela equipe técnica, cuidadores e demais
trabalhadores;
- Articulação com a rede de serviços, em especial com o Sistema de Garantia de
Direitos;
- Reconhecimento dos principias éticos que orientam a intervenção dos profissionais
da área de assistência social;
- Comprometimento com a defesa dos direitos das crianças e adolescentes
estabelecidos na Lei Federal n' 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);
- Remessa à Autoridade Judiciária, no máximo a cada seis meses, relatório
circunstanciado acerca de cada criança e adolescente;
- Equiparação a guardião das crianças e adolescentes em medida de acolhimento
institucional, para todos os efeitos de direito, confonne art. 92, S 1°, do Estatuto da
Criança e do Adolescente. <:/ _
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