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LEI MUNICIPAL Nº. 1.393/2011

“CRIA  O  CARGO  DE  COORDENADOR  DO
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL  –  CRAS  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

      O  PREFEITO MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO, no Estado do
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a

Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:

      Art. 1º - Fica criado o cargo de Coordenador do CRAS - Centro
de  Referencia  de  Assistência  Social,  com  lotação  na  Secretaria

Municipal de Ação Social, que passa a integrar o quadro de cargos em

comissão do Município de Jerônimo Monteiro, conforme tabela abaixo:

CARGO QUANTIDADE
DE VAGA

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

REFERÊNCIA VENCIMENTOS HABILITAÇÃO

Coordenador

do CRAS

01 40 horas CCAS-4 R$1.080,88 Nível Superior

      Parágrafo único - As atribuições do cargo criado neste artigo,
é parte integrante do Anexo "A" da presente Lei.

      Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

 
      Paço Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, em 05 de maio de 2011.
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ANEXO "A"

Atribuiçőes do Cargo de Coordenador do CRAS - Centro de Referencia
de Assistência Social.

Exigência: Nível Superior

Síntese dos Deveres e Atribuições: 

- Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS

e  a  implementação  dos  programas,  serviços, projetos  de  proteção

social básica operacionalizada 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 CRAS 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; 
- Participar das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria
de Assistência Social, contribuindo com sugestões estratégicas para

a  melhoria  dos  serviços  a  serem  prestados  e  outras  atribuições

afins.
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