
• •
~

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Cf. n. 171/18 - GPC Carazinho, 20 de agosto de 2018_

Excelenlissimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de lei n' 067/18

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n°
067/18, desta data, que Dã nova redação ao Art. 2° da Lei Municipal nO 7.943/15.

ExpoSicão de Motivos:

o projeto de lei apresentado visa atender solicitação da Secretaria

Municipal de Assistência Social, a fim de <Idequar a legislação municipal vigente com a

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos - NOBIRH SUAS, mais

espech'icamente com relação a exigência de escolaridade da equipe coordenadora dos

eRAS, CREAS e Casa de Acolhimento Professora Odila, tendo em vista que a referida

norma possui os critérios de escolaridade exigidos no projeto de lei apresentado.
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PROJETO DE LEI N° 067, DE 20 DE AGOSTO DE 2018.

Dá nova redação ao Art. 2" da LeI
Municipal nO 7.943/15.

Art. 1° O Art. 2" da lei Municipal n° 7,943 de 07 de abril de 2015, que 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 Ddila, passa a viger com a seguinte
redação:

"Art. 2. ACoordenaçiio referida no Art. 1", será exercida por servidores
efetivos, os quais deverão atender os seguintes requisitos:

I - Coordenador (es) do eRAS (02 vagas) e CREAS (01 vaga) - ser um
técnico de nível superior, com ellperiêrl(:ia em trabalhOs comunitários e
gestão de programas, projetos, serviços e beneficios
I;ocioassistencials;

11- Coordenador da Casa de Acolhimento Professora Odila {01 vaga} -
possuir formação de nível superior, com conhecimento da rede de
proteção à criança e ao adolescente e de politicas publicas." (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na dala de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 20 de agosto de 2018.
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