
LEI N.º 7.392, DE 6 DE MAIO DE 2015

Altera dispositivos da Lei Municipal n.º 6.487, de 21
de março de 2012, que “Dispõe sobre os quadros de
cargos  e  funções  públicas  do Município de  Santo
Antônio  da  Patrulha-RS,  estabelece  o  Plano  de
Carreira dos Servidores e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1.º Ficam incluídos no Capítulo VI, da Lei Municipal n.º 6.487, de março de 2012,
a Seção X e o artigo 46 – C, com a seguinte redação:

                                                        “SEÇÃO X
Da Gratificação Especial por Coordenação do Centro de Referência de Assistência Social

(CRAS) e Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS)

Art.  46 – C. A Gratificação Especial  por Coordenação do  Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS),
será concedida a servidor efetivo, conforme tabela abaixo:

Quantidade Denominação Coeficiente

01 Gratificação  Especial  por  Coordenação  do  Centro  de
Referência de Assistência Social (CRAS)

6,524

01 Gratificação  Especial  por  Coordenação  do  Centro  de
Referência  Especializado  em  Assistência  Social
(CREAS)

6,524

 

§1.º As gratificações serão pagas enquanto perdurar a designação e durante as férias e
os demais afastamentos remunerados previstos em lei.

 §2.º O servidor que perceber a Gratificação Especial prevista no caput não pode, em
nenhuma hipótese, perceber remuneração por serviço extraordinário.

§3.º  Na  hipótese  de  exceder  a  carga  horária  de  trabalho  deverá  ser  realizada
compensação, na forma prevista no artigo 55, da Lei Complementar 035, de 7 de outubro de 2005,
com alterações posteriores.
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§4.º A Gratificação Especial por Coordenação do Centro de Referência de Assistência
Social  (CRAS)  e  Centro  de  Referência  Especializado  em  Assistência  Social  (CREAS) será
incorporável ao vencimento dos servidores, conforme lei específica de incorporação de gratificações e
funções de confiança.”

Art. 2.º Fica incluído o “Anexo IV”, na Lei Municipal n.º 6.487, de março de 2012,
contendo as atribuições e requisitos de provimento para o Coordenador do Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), como segue:

“ANEXO IV

DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR COORDENAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM

ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

Denominação:  COORDENADOR  DO  CENTRO  DE  REFERÊNCIA  DE  ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CRAS)

Atribuições:
a)  Descrição  Sintética:   Coordenar,  acompanhar  e  avaliar  os  serviços

desenvolvidos no CRAS, articulando as ações junto à política de Assistência Social e às outras políticas
públicas visando fortalecimento da rede de serviços de Proteção Social Básica.

b) Descrição Analítica: 

- 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; 
 -  Articular,  acompanhar  e  avaliar  o  processo  de  implantação do CRAS e  a  implementação dos
programas, serviços, projetos da proteção social básica operacionalizadas nessa unidade;
 - Coordenar a execução, o monitoramento, o registro e a avaliação das ações;
 - Acompanhar e avaliar os procedimentos para a garantia da referência e contra-referência do CRAS;
 - Coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e a participação dos profissionais e das
famílias, inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no território;
 - Definir com a equipe de profissionais critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das
famílias;
 -  Definir  com  a  equipe  de  profissionais  o  fluxo  de  entrada,  acompanhamento,  monitoramento,
avaliação e desligamento das famílias;
 - Definir com a equipe técnica os meios e os ferramentais teórico-metodológicos de trabalho social
com famílias e os serviços socioeducativos de convívio;
 - Avaliar sistematicamente, com a equipe de referência dos CRAS, a eficácia, eficiência e os impactos
dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários; 
 - Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial e das demais
políticas públicas no território de abrangência do CRAS;
- Organização das ações ofertadas pelo PAIF, bem como atuar como articulador da rede de serviços
sócio-assistenciais no território de abrangência do CRAS;
- Executar outras tarefas afins, designadas pela autoridade competente.

Condições de Trabalho:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
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b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados,
domingos  e  feriados;  uso  de  uniforme  fornecido  pelo  Município;  sujeito  a  trabalho  externo;
atendimento ao público.

Requisitos para Provimento: 
a) Idade:   18  anos

b) Instrução: servidor efetivo, de cargo de nível superior na área de Assistência Social
ou Psicologia.”

“Denominação: COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

Atribuições:
a) Descrição  Sintética: Coordenar, acompanhar e avaliar os serviços desenvolvidos no

CREAS.

b) Descrição Analítica: 

- 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 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 comas demais políticas 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 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
representar a Unidade em outros espaços, quando solicitado;
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- Identificar as necessidades de ampliação do RH da Unidade e/ou capacitação da equipe e informar o
órgão gestor de Assistência Social;
- Coordenar os encaminhamentos à rede e seu acompanhamento;
- Executar outras tarefas afins, designadas pela autoridade competente.

Condições de Trabalho:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.

b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, sábados,
domingos  e  feriados;  uso  de  uniforme  fornecido  pelo  Município;  sujeito  a  trabalho  externo;
atendimento ao público.

Requisitos para Provimento: 
a) Idade:   18  anos

b) Instrução: servidor efetivo, de cargo de nível superior na área de Assistência Social
ou Psicologia.”

Art. 3.º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão custeadas por dotação
orçamentária própria.

Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Antônio da Patrulha, 6 de maio de 2015.

Paulo Roberto Bier

Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se

Reginaldo Coelho da Silveira

Secretário da Administração
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