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PROJETO DE LEI N° 006, DE 16 DE JANEIRO 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 Odils.

Art. 1° A Coordenação dos equipamentos da Assistência Social e equipes de
referência dos Centros de Referência da Assistência Social - eRAS, Centro de Referência
Especializado de Assistência Social - CREAS e Casa de Acolhimento Institucional de
Crianças e Adolescentes Professora Odila, conforme determina a NOB/RH 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
comunitários e gestão de programas, projetos, serviços e beneficios 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
índice da revisão geral anual concedida aos servidores públicos municipaís.

Art. 4° As atribuições das gratíficações de função criadas através da presente
Lei estão descritas no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.

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, 16 de janeiro de 2015.
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ANEXO I

FUNÇÃO: Coordenador (es) do CRAS
ATRIBUiÇÕES:
- Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do eRAS e a implementação
dos programas, serviços, projetos de proteção sodal 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 benefícios;
- 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 eRAS e pela
rede prestadora de serviços no território;
- Definir, com participação 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 famílias e indivíduos nos serviços de proteção social básica
da rede socioassistencial referenciada ao CRAS;
- Promover a articulação entre serviços, transferência de renda e benefícios
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 articulação 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 à 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;
- 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). l'
FUNÇÃO: Coordenador do CREAS
ATRIBUiÇÕES:
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- 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 fluxos e
procedimentos adotados, visando garantir a efetivação das articulações necessárias;
- Subsidiar e participar da elaboração dos mapeamentos da área de vigilância
50cioassistencial 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 eRAS e Serviços de Acolhimento, na sua área de
abrangência;
- Coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais políticas públicas e os
6rgãos 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 teórico-metodológicas
que possam qualificar o trabalho;
- Definir com a equipe os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das
famílias e indivíduos 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 famílias e indivíduos 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;
- Identificar as necessidades de ampliação do RH da Unidade elou capacitação da equipe e
informar 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 político-
pedagógico do serviço; ~
- Organização da seleção e contratação de pessoal; y .



•

4

- 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 principios 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 nO 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, conforme art. 92, S 1°, do Estatuto da Criança e
do Adolescente.
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Amabile Terezinha Trentin Vanin
: Ag~nte do Planejamento e Orçamento

I no;uso de minhas atribuições legais, em cumprimento és
I del:erminações da lC 10112.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e à
\vi::lta da referida estimativa de impacto, DECLARO existir recursos
e6jo estudo encontra-se evidenciado no estudo anexo a este documento.

Constituição Federal, da lei Orgânica MuniCIpal e demais leis em vigor, em especial a lei de Responsabilidade Fiscal
e Resoluções do Senado Federa'.

Municipio de: Carazinho

Ord~nador dê DespIl$a:' .b1I~......-r'\
Ass.. Y&iiA '-1\/\"-
João Carlos Marlin$ Pedroso
SeCl'etàrio Municipal da Fazenda
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2015 2016 2017
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-46:~~1
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Pod •••.E=IivO!
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Poder Executivo
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(5) Gastos Totel. Pl'Qjetados com

Poder ExeClllivo
Poder Legisl3l1vol

(3)Percentual de comprometlmento allJal de gastos com pes.oal
Poder ExecutiVOI
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(4) Acre.cuno no' ~.tos

(1 ) Receôta Corrente Liquida Prevista
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1V.w.ureS
A) PESSOAL

Imuac!o dals1 scAa (00') sobre as despesas fls~ls
Impacto do (5) mecanismo (,) de compensação
Aumento das receilll$ fiscais elou redução das despesas fiscais 26.276,68
Resu~ado primário com o Impacto das açoos -6.790.770.00
Resultado nominal previsto ".003,123,23
Aumento da Divida Consolidada Liquida e Passivos reeonhecidos 0,00
Aumento das disponibilidades Finam:eiras (Liquidas) 0,00
Resultado Nominal 8.,,6, a aA~o revista 4.003.123,23

_ PAReCERSOBRE METAS AIS ---';. o,: "-,"';

COnfonne anállse nlo afetari o resultado das Metas Fiscais inlclalmente projttado na t.DO. 2015.

111.IMPACTO SOBRE AS METAS FISCAIS . . . rMeta de resultado primário prevista no anexo de metas fiscais

PARECER SOaRE: o UM11F PE ENDIVIDAMENTO COM.,l'.ESS'OA1, -
COnforme demon"trado acima, o pereenbJal de pesso-al projetado com o ,crHclmo d. gastos fica em 47,37% ,obre a ReceiUl
Corrente Liquida. PercenbJal que se aproxima do prudêncial que é de 51,30~•. Conforme Pal1igrafo Onlco do.flrt. 22 da LRF.

PARECERSOBRE pUMrrE DEENDIVU)AN~ :'._

Conforme demonstnldo ecima. encontra-se dentm das ~m~es I~a~.
'PAfl,ECER FINAl.:,

8""...s.:9-I
~ábHe Terezinha Trentin Vanin
At,nte do Planejamento e Orçamento

no uso de minhas atribuições legaiS,em Cumprimento às
determinaçõeS da LC 10112.000 ( lei de Responsabilidade Fiscal). e à
vista da refenda estimativa de impacto. DECLARO existir recursos
cujo estudo enCOrltra-saevidenciado no estudo Imexo a este documento.

Constituição Federal. da Lei Orgãnica MUrllcípa!e demais leis em vigor, em especial a Lei de Responsabilidade Fisca!
e Resoluções do Senado Federal.

Municipío de: CaraZlnho

Ordenador de Despesa: . ~! Q..d •.AH}
Ass.: ~tJffJAM,':J:N..
João carlos Martins Pedroso
Secretàno Municipal da Fazenda.
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DATADAELASORAÇAODAESTIMATIVADEIMPACTO; 28 OEJANEIRODE2015
EXERClclOEMQUEA AÇÃOENTRARÁEMVIGOR: 2016
ESTADO DO RIO GRANOE DO SUL N°'
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO CARAZlNHO
Oesençlo da Sltuaçto. Despesas relerente Crlaçlo de Gralificaç!o pera um. (01) Funçiío de Coord'nlçlo O. tlU de Acolhimento Pro!4l1S0r'
Od!la confonne 'nU<n. A partir de março de 2015.

_MOTIVA OECOMPENSA O ..
Moti'n Ao do Im cto ;,,IOnTlI,006<l odll Indl.baixo Gastos previstos no .x.rclelo qUI entrarem vigor' n'" doi., Illbs lIanlft

FONTE 2015 2016 2017,_Cna-'o, .xP'lnçlo ou .~rreiço.m.n", de açlo go.•••m.mental (le 101, .rt 16) 1010 PAC I 20,4<1767 24.58520 27.04~.72
Fonte especifiCll Legenda: ,.

2 . D•• pou' ObrigltOn•• de Caráter Conllnuado (LC 101. • rL 17) Recurso Livre: •••
MDE: ".

3. Renuncó. de Reoe~. {LC 101, ert 14) FUNDEB: Ml ~ASPS:

4. ReCOO/lltimenlo ou cormuão de divida (LC 101, Ir'! 29, !i1"J 1010 PAC I

5. Ben.fiCl<lOd. SIV~.~ S"",aI (LC 101, art 24)
6_Ga'lO.SG<>m •• "., Cla1.0"-21
B _ MECANlSMODE COMPENSAÇAO . ,. .,,-' A' ,

'O"" 20015 20016 2017

[2] .•."""rtto __ do Rec••• ,
1al0PACI 20.487.67 24.585.20 27.0-3.72

. . .
o Fl<Ouçl.""""''''''''''d._. v~;:::,~=sldade de complementação do mecenlsmo de

O ~""",ilO",,,ntO<Iamil"'''''' de "''1''"':;0 elo.o.o,e,e com nS3 o,

O.•.deSpesanlo se enqu,d•.• .., mn_ "" de<pe<iIobrlg'lÓt<iI<I.",rál€r continuod"'" ou ••••""1, _ (iosponSO<losos "",,"n~ ••.•••de tomPO"•• çio.
Ol>!;: AumMto da. Des~esas
I .IMPACTO FINAN "00 ..,.. .''- ". '-. '

E5l1l1.OlIV.l DE SALDDS FlNANCEIIlOS POR FONTE DE RECURSOS • •
Fonte 1-452. FNASlPt'MC - -
Saldo do exercido enl<!rior

.,. 0,00

Receita. ln reuos j1g,OOO,oo 13(1.5'00.00 1<3,1101)(111

D•• sas - lasecom m~sadas \1uoooo l:llUOCl,1lO lU_oo

Aumento de des ua ou renúncia de receita ~, •• 7 7 2',5a~,20 270011,12

Medidas com ensct6rias 20,.a7.C7 2',~.~,20 ~70'3,72

Saldo final
0,00 0,00

fonlt1- 523 ~ FNASlPBF "
.. ,

'''o ,',- .'" , '"'
Saldo do exerclclo lll1terior

000 0,00

Receitas In ces.o.

D" ~,.. c .seoom ssada,
Aumento de de, ,a OUrenUncia de receita O~ O~ O~
Medidas com nnt6rias 000 0,00 O~
SaldO final 0,00 0,00 0,00

PARECERSOBREQ IMPACTO ANCElRO
Comfonne estimativa do saldo financeiro O Pader Executivo poderj realla2:er a despesa, mas deverá manter o equUlbrlo financeiro

da re-curso,
11~ ÇOMPATIBIUDApE COM (} PPA, LOO E LOA E IMPACTQ.ORÇAMENTARlO .'- _ .:;i:_. -- .. , , ' , ," .o" . ..
A. COMPATIBILIDADE COM PLANO PLURIANUAL

o ~oçIo «Ia PIe-fm "" Plo""Pi,<noOOilI""*""'" o ~ P<OIl,"mIl~ ••t. D"'. de Prol aerian M."-'PIOllI1lme.;
O!ljetivo; " '''''' .C

A___

Açêo: Mant:lerIÇIo CllSll de Acolhimento Protessor.l OdilelProgf

[2] A,çl>o e<t! prevlslOn, UXldo exercício."""''''''''' çonm no •••••• eleMeta,e l'rIondM"",Program.: 0,123- Servi o de prQ19 o a Crlan Adolescente
Objetivo: Servi de Prote o a Crian Adolescente

AçlIo: Mal1utençao Case de Acolhimento Profes.ora Odiló!IProgr

C • COMPATIBILIDADE COM A LEI DO ORÇAME,",O
"

[2] A~ _ co ~ <la0ÇI0__ •• lb "" 0n;-.>enl0do <=I<icío r•••
Elemenlo(s) de despe.a; 33190'\.1

Fcnte de n!Qll"la: 10010 PAC I
SaldoAlucl: 20,48767

[;] A<1•• _ de<ornnt<d. """,<lÇãod' '\10 nlllom pro'lSton' iDA"" ,; ""uflClente.sendo ~oldbo",l:
p;oi:.tc de Lei autorizaliuo do crédito adlclanel nO;

_____________ J
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2D15 2D16 2017
142.807.0ll0,001 155.307.000,00 1 168.212.000.001

57,a42.033.011 7,!,'!oe,236.31I I
4~

47J11%1 #VALOR! I
000' O,()()% 0.00%

20.487,67 ! 24.58~;'0 I 27.043.721

67.662,52°'~1 74,430,621.5~1 .-vALOR!
01

.,"" 47.92'll. INALOR!
0% 0% 0%PDder~

Poder le ial!l\ivo

>.~ • ".--,._ ..

Poder Executiv0l
Pode< Legi.lattllo

(5)Gastos Totais Projetados com o aumenlOprormsto,(~2 + 4)

PoderExe-cll\Ívo
poder Legl.lallvoI

(3)Pen:enlualde comprometmenlOatual de ge.tos com penod
Pode<E~ol
poder Legl.latlvo

(4) A••.•••clmo rtO$gUIO'

\1 ) Receila Corrente L1<IvidaPrevista
(2 ) Comprometimentoetu"r de gulOs com pe.soal

IV _UM1TES'" "f""'-"':-"-";f i" " "'l<' ..."".
A) PESSOAL

poder Exewttvo
poder legislativo

(5)Percenwsl projetadoem relaçlio" Recella Corrente Liquida (- 511)'100

111.IMPACTO SOBRE AS "lETAS FtSCAIS , ••",;;;,:';,.'" : ..;,.~,/_'\:'i~,:'">.o;,'""~,,,,;D:'".,.7"..,. •.",~':~,.o¥'f'lll:,t,rc~i
Meiade resultadoprimárioprevistanoanexodemetasfiscais 06.790.770,00

Impacto da($}adio /ôesl sobre as deSlXlsas fiscais 20.48167
Impacto do (s) mecanismo (5) de compensação
Aumento das l"eCt!ijasfiscais e/ou reduçfio das despesas fiscais 20.487,67
Re!ultado primário com o impacto da$ aç(ies -6.790.170,00
R"'5Ultadonominal previsto -4.003.123,23
Aumentodfl DividaConsolidadaLIquidae Passivosreconhecidos 0,00
Aumentodasdisponibilidade!Financeiras(Liquidas) 0,00
Resultado Nominal8""'5 a a"""'o•.••••vi$tll 4.003.123.23
,"'~'" -.. <llIfA"1i!' , -PAREcr;RSOBRl!.ASMEl" --- ,-'

Conronn(lllnãllse 1110afetarA o resultado da. Metas FiscaiS inicialmente projetado na lDO. 2015.

b,~.;,~o--~;,=",~:....~..~:,.~'=,-:.:w.Z,",,'~,=,,:~;:"=:'1?~',--;;',::=:":='~'=",~::~:!D~e~C~),A~_~RA~Çg;q:!DijD[D~RDº.ÉgNHAD~DºR~.D~eJD~es~"~:E~S~A~~~<~*~:~E,~,~,,='o;;.=.'i3;=\~.=:-¥=~"='~G'\E.;'=-:L=i=~'~"'.~':.-~<,~ç 'J Y""h.~ C'M J.--""t- ...•.Iv

.Amábile Terezinha Trentin Vanin
Agente do P\enejamento e Orçamento, ,
no~ de minhas atríbuiç5es legais. em Ctlmprimento às
determinações da lC 10112,000 (lei de Responsabilidade Fiscal), e à
vista da referida eSlimatlva de impacto, DECLARO existir recursos
cujo estudo encontra-se evidenciado no estudo anexo a este documento.

r,c."'"C'r,C. C.,C.C.c::,[~C'_::8."'Õ,_"':"C:".C,::'C'''';i """.":~">::~"C,:."ARAA"~""R'soiõo"R.,'oõiu]."""'''O'''''''''''ÕM'''O''''';;;.õ.1.c"o •••..•""""""" ••.,.,,.,,.~.".~õ'"";"".'<_;;;iii',,'"",õ""""'.', '"J',""'•.q"
Confonne demonstrado !Iclma, o percentual dll pe$Soal projetado com o acréscimo de gastos fiai em 47,38% lobre 11Receita
Corrente L1qlllda, Percentual qlle $8 aproxima do prlldênclal qlle ~ de 51,30%. Confonne Pllr6grafo Único do art. 22 da \.RF •
. ,-,;-;:-4<"":',"~:"~';f~3X!,.~'.)2'~~':d~:S PARECEr:I'SOBRE-O,UMlTlíPEEN.oNIDAf,lEJ<IO'.tllo~1ll:-':::: t..:z:~.\~,,,,,':.~~~"v,1E"I<':"j.")é

Confonne demonstradOadma, enoonlra-se dentro <:lOSIWniles~
.,,:p"'.i"". ,":, ,,}'..i£'11:::'>;i ,1.!,.,'~,~rr,;'-".,~ié~,-'!;,~",~ik;,a~~.~\PAAECGRflNAL~"!!'~'ij::i~::f'i':l;;;.~;'--:-":",-,,,;;,,,'.:,d-,1".t..;.,~~\~~i.;""I,: •. \"

Constituição Federal, da Lei OrgániC8 MUl1icipaie demais leis em vigor, em especial a lei de Responsabilidade Fiscal

e Resoluções do Senado Federal,

Municlplo de: Carezinho

Ordenador de Despesa; - /}l n ./'\
Ass.: rt!f ,t{jZ((J()J--------
Joéo Carlos Martint pedroso
Secret.!lrio Municipal da Fazenda
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