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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI N° 8.458, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019.

Institui a Coordenação Executiva dos
Conselhos Municipais vinculados à
Secretaria de Assistência Social.

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

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

Art. 1° Fica instituída a Coordenação Executiva dos Conselhos
Municipais, vinculados à estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2° A Coordenação Executiva atenderá 04 (quatro) conselhos:
I - Conselho Municipal de Assistência Social de Carazinho - CMASC;
11 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de

Carazinho - COMDICACAR;
111 - Conselho Municipal do Idoso de Carazinho - CMIC;
IV - Conselho Municipal de Segurança e Nutricional de Carazinho -

COMSEA.

Art. 3° A Coordenação Executiva referida no artigo 1°, será exercida
por um servidor público municipal efetivo de nível superior e um servidor de nível
médio ou cursando nível superior

I - O servidor público municipal efetivo de nível superior referido no
caput, será denominado como "Coordenador Executivo dos Conselhos";

11 - Os conselhos referidos no Art. 2°, serão previamente ouvidos
acerca de sua nomeação;

111 - A nomeação do Coordenador Executivo dos Conselhos se dará
através de Portaria.

Art. 4° O ocupante da função de Coordenador Executivo dos conselhos
receberá uma gratificação no valor correspondente ao Padrão 01 do quadro de
servidores públicos municipais.

Parágrafo único. A gratificação especial será reajustada de acordo
com o índice da revisão geral anual concedida aos servidores públicos municipais.

Art. 5° As competências da Coordenação Executiva e as atribuições da
gratificação especial criada através da presente Lei estão descritas no Anexo I, que
faz parte integrante desta Lei. A
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Art. 6° As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de
dotações próprias da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 12 de fevereiro de 2019.

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

, .
c::

Lori Luiz Bolesi a
Secretário d ;A.dministração e Gestão
COMDICACAR/
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ANEXO I

São competências da Coordenação Executiva:

- Promover e praticar os atos da Coordenação executiva administrativamente
necessários ao desempenho das atividades dos conselhos.
- Dar suporte operacional para os conselhos com vistas a subsidiar as
realizações das reuniões dos Colegiados;
- Dar suporte operacional às Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho;

Assessorar administrativamente os trabalhos dos conselhos;
- Dar cumprimento aos procedimentos aplicáveis às denúncias recebidas e decididas
em plenária nos conselhos;
- Desempenhar outras competências que lhe sejam atribuídas de acordo com o
Regimento Interno de cada Conselho.

São Atribuições do Coordenador Executivo dos Conselhos:

- Promover e praticar os atos da coordenação executiva administrativamente
necessários ao desempenho das atividades dos Conselhos, de acordo com cada
Regimento Interno;
- Coordenar, supervisionar, dirigir e estabelecer o plano de trabalho da Coordenação
Executiva;
- Propor às Presidências e aos Colegiados a forma de organização e funcionamento da
Coordenação Executiva;
- Levantar e sistematizar as informações que permitam aos Conselhos tomar as
decisões previstas em lei;
- Coordenar as atividades administrativas de apoio aos Conselhos necessário ao
funcionamento dos mesmos;
- Auxiliar os Presidentes, as Presidências e as Coordenações das Comissões e Grupos
de Trabalho na articulação com os Conselhos Setoriais e outros órgãos que tratam das
demais políticas públicas;
- Auxiliar as Presidências na preparação das pautas das reuniões ordinárias e
extraordinárias e enviar previamente aos Conselheiros de acordo com cada Regimento
Interno;
- Delegar competências de sua responsabilidade, no que se refere a coordenação
executiva;
- Secretariar as reuniões dos Conselhos, registrando a frequência dos Conselheiros e
arquivando as justificativas eventualmente encaminhadas para as faltas;
- Promover medidas necessárias ao cumprimento das decisões dos Conselhos;
- Auxiliar na elaboração do relatório anual dos Conselhos;
- Elaborar relatório anual das atividades da Coordenação Executiva;
- Encaminhar certidões sobre a situação dos processos que tramitaram nos Conselhos,
de acordo com cada Regimento Intemo;
- Auxiliar os Conselhos na articulação com os órgãos de controle interno e externo;
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- Arquivar documentos recebidos e emitidos;
- Auxiliar no trabalho dos Conselheiros;
- Auxiliar administrativamente no trabalho das Comissões Temáticas, Grupos de
Trabalhos, Comissões Especiais, especialmente dos relatores;
- Lavrar as atas das reuniões, proceder à sua leitura e assinar conjuntamente com a
Presidência;
- Remeter para análise da Comissão Temática responsável os pedidos, com a
documentação completa, de registro das entidades da sociedade civil e programas
desenvolvidos por entidades governamentais que prestam atendimento no Município, de
acordo com cada Regimento Interno;
- Organizar e manter serviço de atendimento dos Conselhos ao público e às entidades;
- Desempenhar outras funções que lhe sejam atribuídas de acordo com o Regimento
Interno de cada Conselho, pelas Presidências ou Plenárias.
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