
EMENDA Nº 4 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 22/2019 

 

EMENDA AO SUBSTITUTIVO – SEGUNDA DISCUSSÃO 

 

1) Dar a seguinte redação ao art. 32: 

 

“Art. 32. Fica transformada a função de Supervisor constante da alínea “a” do inciso VII – 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do artigo 250-H da Lei 

Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, em 

Coordenador de Serviços Administrativos, ficando acrescentadas as respectivas atribuições 

ao item IV do Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redação anexa à 

presente.” 

 

Em decorrência da transformação acima, adequar a denominação da função no item IV do 

Anexo VII, que integra o Substitutivo, passando de Supervisor de Serviços Administrativos 

para Coordenador de Serviços Administrativos. 

 

2) Incluir os seguintes artigos: 

 

“Art. .... Ficam extintas as funções constantes do item X - Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social do Anexo IV – Funções Gratificadas da Lei 

Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente: 

 

I - 2 (duas) das 10 (dez) funções de Chefe de Unidade da Casa do Pequeno Cidadão, 

Símbolo FG-1. 

II - 4 (quatro) funções de Chefe do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, 

Símbolo FG-1. 

III - 1 (uma) função de Chefe do Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social - CREAS, Símbolo FG-1. 

 

Art. .... Fica transformada a função de Encarregado de Proteção Social Básica – CRAS 

constante da alínea “c” do inciso VII - Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social do artigo 250-H da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 

1991, modificada posteriormente, em Coordenador da Proteção Social Básica – Centro de 

Referência de Assistência Social, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao item 

IV do Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redações anexas à presente. 

 

Art. .... Fica transformada a função de Encarregado de Proteção Social Básica – CPC 

constante da alínea “d” do inciso VII - Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social do artigo 250-H da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 

1991, modificada posteriormente, em Coordenador da Proteção Social Básica – Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ficando acrescentadas as respectivas atribuições 

ao item IV do Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redações anexas à 

presente. 

 

Art. .... Fica transformada a função de Encarregado de Proteção Social – Alta 

Complexidade constante da alínea “e” do inciso VII - Secretaria Municipal de Assistência e 



 

Desenvolvimento Social do artigo 250-H da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 

1991, modificada posteriormente, em Coordenador da Proteção Social Especial – Alta 

Complexidade, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao item IV do Anexo VII da 

referida Lei Complementar, conforme redação anexa à presente. 

 

Art. .... Fica transformada a função de Encarregado de Proteção Social – Média 

Complexidade constante da alínea “f” do inciso VII - Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social do artigo 250-H da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 

1991, modificada posteriormente, em Coordenador da Proteção Social Especial – Média 

Complexidade, ficando acrescentadas as respectivas atribuições ao item IV do Anexo VII da 

referida Lei Complementar, conforme redação anexa à presente. 

 

Art. .... Fica transformada a função de Encarregado de Vigilância Socioassistencial 

constante da alínea “h” do inciso VII - Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social do artigo 250-H da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 

1991, modificada posteriormente, em Supervisor de Vigilância Socioassistencial, ficando 

alteradas as respectivas atribuições constantes do item IV do Anexo VII da referida Lei 

Complementar, conforme redação anexa à presente. 

 

Art. .... Fica transformada a função de Encarregado de Atendimento do CadÚnico constante 

da alínea “i” do inciso VII - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

do artigo 250-H da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada 

posteriormente, em Coordenador do CadÚnico, ficando alteradas as respectivas atribuições 

constantes do item IV do Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redação 

anexa à presente. 

 

Art. .... Fica transformada a função de Encarregado de Recursos Humanos da Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social constante da alínea “k” do inciso VII - 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do artigo 250-H da Lei 

Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, modificada posteriormente, em 

Coordenador de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social, inalteradas as atribuições. 

 

Art. .... Ficam criadas as seguintes funções no inciso VII - Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social do artigo 250-H da Lei Complementar nº 11, de 17 

de dezembro de 1991, modificada posteriormente, ficando acrescentadas as respectivas 

atribuições ao item IV do Anexo VII da referida Lei Complementar, conforme redações 

anexas à presente: 

 

n) 5 (cinco) funções de Encarregado do Centro de Referência de Assistência Social - 

CRAS. 

o) 1 (uma) função de Encarregado do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS. 

p) 1 (uma) função de Supervisor da Articulação da Política da Assistência Social.” 

 

 

Em decorrência das transformações e criações das funções acima, incluir as respectivas 

atribuições ao item IV do Anexo VII da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 

1991, conforme seguem: 



 

 

COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – CENTRO DE 

REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

  

I - possuir conhecimento da legislação referente à política de Assistência Social, direitos 

socioassistenciais e legislações relacionadas aos segmentos específicos da proteção 

social básica; 

II - realizar visitas periódicas aos serviços da Proteção Social Básica - objetivando 

apoio, orientação e monitoramento; 

III - efetuar a definição e o planejamento da implantação dos serviços a serem ofertados e 

referenciados, considerando a realidade do território de abrangência, dados de 

vigilância socioassistencial e possibilidades de participação dos usuários; 

IV - realizar diagnóstico da localização dos serviços, organização de sua infraestrutura, 

definição, composição e capacitação de seus recursos humanos; 

V - buscar mecanismos para o monitoramento e avaliação dos serviços ofertados e ou 

referenciados; 

VI - planejar e implementar medidas voltadas à melhoria dos serviços e qualificação da 

atenção ofertada; 

VII - planejar, monitorar e avaliar o referenciamento dos serviços da Proteção Social  

Básica - ofertados por entidades e organizações privadas da rede socioassistencial do 

SUAS; 

VIII - realizar a construção de fluxos de articulação e processos de trabalho entre os 

serviços da proteção social especial e proteção social básica; 

IX - acompanhar a gestão administrativa, financeira e orçamentária dos recursos da 

Assistência Social, assegurando na lei orçamentária anual a destinação de recursos; 

X - efetuar o provimento de RH e infraestrutura com acessibilidade, equipamentos e 

mobiliários necessários para os serviços; 

XI - fornecer suporte material técnico à oferta dos serviços prestados dentro da        

Proteção Social Básica; 

XII - executar outras tarefas afins. 

 

COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE 

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

  

I - possuir conhecimento da legislação referente à política de Assistência Social, 

direitos socioassistenciais e legislações relacionadas aos segmentos específicos da 

proteção social básica; 

II - realizar visitas periódicas aos serviços da Proteção Social Básica - objetivando 

apoio, orientação e monitoramento; 

III - efetuar a definição e o planejamento da implantação dos serviços a serem ofertados e 

referenciados, considerando a realidade do território de abrangência, dados de 

vigilância socioassistencial e possibilidades de participação dos usuários; 

IV - realizar diagnóstico da localização dos serviços, organização de sua infraestrutura, 

definição, composição e capacitação de seus recursos humanos; 

V - buscar mecanismos para o monitoramento e avaliação dos serviços ofertados e ou 

referenciados; 

VI - planejar e implementar medidas voltadas à melhoria dos serviços e qualificação da 

atenção ofertada; 



 

VII - planejar, monitorar e avaliar o referenciamento dos serviços da Proteção Social  

Básica - ofertados por entidades e organizações privadas da rede socioassistencial do 

SUAS; 

VIII - realizar a construção de fluxos de articulação e processos de trabalho entre os 

serviços da proteção social especial e proteção social básica; 

IX - acompanhar a gestão administrativa, financeira e orçamentária dos recursos da 

Assistência Social, assegurando na lei orçamentária anual a destinação de recursos; 

X - efetuar o provimento de RH e infraestrutura com acessibilidade, equipamentos e 

mobiliários necessários para os serviços; 

XI - fornecer suporte material técnico à oferta dos serviços prestados dentro da        

Proteção Social Básica; 

XII - executar outras tarefas afins. 

 

COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ALTA 

COMPLEXIDADE 

 

I - manter conhecimento da legislação referente à política de Assistência Social, direitos 

socioassistenciais e legislações relacionadas aos segmentos específicos da proteção 

social especial; 

II - realizar visitas periódicas aos serviços de Acolhimento Institucional objetivando 

apoio, orientação e monitoramento; 

III - definir o planejamento da implantação dos serviços a serem ofertados e 

referenciados, considerando a realidade do território de abrangência, dados de 

vigilância socioassistencial e possibilidades de participação dos usuários; 

IV - realizar diagnóstico da localização dos serviços, organização de sua infraestrutura, 

definição, composição e capacitação de seus recursos humanos; 

V - buscar mecanismos para o monitoramento e avaliação dos serviços ofertados e ou 

referenciados; 

VI - planejar e implementar medidas voltadas à melhoria dos serviços e qualificação da 

atenção ofertada; 

VII - realizar o planejamento, monitoramento e avaliação do referenciamento dos serviços 

da Proteção Social especial de Alta Complexidade ofertados por entidades e 

organizações privadas da rede socioassistencial do SUAS; 

VIII - efetuar a construção de fluxos de articulação e processos de trabalho entre os 

serviços da proteção social especial e proteção social básica; 

IX - acompanhar a gestão administrativa, financeira e orçamentária dos recursos da 

Assistência Social, assegurando na lei orçamentária anual a destinação de recursos; 

X - efetuar o provimento de RH e infraestrutura com acessibilidade, equipamentos e 

mobiliários necessários para os serviços; 

XI - fornecer suporte material técnico à oferta dos serviços prestados dentro da Proteção 

Social Especial Média Complexidade; 

XII - executar outras tarefas afins. 

 

COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – MÉDIA 

COMPLEXIDADE 

 

I - manter conhecimento da legislação referente à política de Assistência Social, direitos 

socioassistenciais e legislações relacionadas aos segmentos específicos da proteção 

social especial - média complexidade; 



 

II - realizar visitas periódicas aos serviços da Proteção Social Especial - média      

complexidade objetivando apoio, orientação e monitoramento; 

III - definir o planejamento da implantação dos serviços e programas de Média 

Complexidade a serem ofertados e referenciados, considerando a realidade do 

território de abrangência, dados de vigilância socioassistencial e possibilidades de 

participação dos usuários; 

IV - realizar diagnóstico da localização dos serviços, organização de sua infraestrutura, 

definição, composição e capacitação de seus recursos humanos; 

V - buscar mecanismos para o monitoramento e avaliação dos serviços ofertados e ou 

referenciados; 

VI - planejar e implementar medidas voltadas à melhoria dos serviços e qualificação da 

atenção ofertada; 

VII - realizar o planejamento, monitoramento e avaliação do referenciamento dos serviços 

e Programas da Proteção Social Especial - Média Complexidade prestados por  

entidades e organizações privadas da rede socioassistencial do SUAS; 

VIII - efetuar a construção de fluxos de articulação e processos de trabalho entre os 

serviços da proteção social especial e proteção social básica; 

IX - acompanhar a gestão administrativa, financeira e orçamentária dos recursos da 

Assistência Social, assegurando na lei orçamentária anual a destinação de recursos; 

X - provimento de RH e infraestrutura com acessibilidade, equipamentos e mobiliários 

necessários para os serviços; 

XI - fornecer suporte material técnico à oferta dos serviços prestados dentro da Proteção 

Social Especial - média complexidade; 

XII - executar outras tarefas afins. 

 

SUPERVISOR DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

 

I - elaborar e atualizar periodicamente o diagnóstico socioterritorial; 

II - contribuir com as áreas de gestão e de proteção social básica e especial, na 

elaboração planos e diagnósticos; 

III - colaborar com a gestão no planejamento das atividades pertinentes ao cadastramento 

e atualização cadastral do CadÚnico; 

IV - utilizar a base de dados do CadÚnico como ferramenta para construção de mapas de 

vulnerabilidade social dos territórios, para traçar o perfil de populações vulneráveis e 

para estimar a demanda potencial dos serviços; 

V - responsabilizar-se pelo preenchimento mensal do Sistema de Registro dos 

Atendimentos do SUAS (Resolução CIT nº 04/2011); 

VI - coordenar o processo de realização anual do Censo SUAS; 

VII - disponibilizar informações sobre a rede socioassistencial e sobre os atendimentos 

por ela realizados para a gestão, os serviços e o Controle Social, contribuindo com a 

função de fiscalização e controle desta instância de participação social; 

VIII - fornecer sistematicamente às unidades da rede socioassistencial, especialmente aos 

CRAS e CREAS, informações e indicadores territorializados; 

IX - utilizar os cadastros, bases de dados e sistemas de informações e dos programas de 

transferência de renda e dos benefícios assistenciais como instrumentos permanentes 

de identificação das famílias que apresentam características de potenciais 

demandantes dos distintos serviços socioassistenciais e, com base em tais 

informações, planejar, orientar e coordenar ações de busca ativa a serem executas 

pelas equipes dos CRAS e CREAS; 



 

X - fornecer sistematicamente aos CRAS e CREAS listagens territorializadas das 

famílias em descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família com 

bloqueio ou suspensão do benefício, e monitorar a realização da busca ativa destas 

famílias pelas referidas unidades; 

XI - organizar, normatizar e gerir, no âmbito da Política de Assistência Social, o sistema 

de notificações para eventos de violação de direitos, estabelecendo instrumentos e 

fluxos necessários à sua implementação e funcionamento; 

XII - coordenar e acompanhar a alimentação dos sistemas de informação que provêm 

dados sobre a rede socioassistencial e sobre os atendimentos por ela realizados; 

XIII - realizar a gestão do cadastro de unidades da rede socioassistencial no CadSUAS; 

XIV - responsabilizar-se pela gestão e alimentação de outros sistemas de informação que 

provêm dados sobre a rede socioassistencial e sobre os atendimentos por ela 

realizados; 

XV - analisar periodicamente os dados dos sistemas de informação anteriormente 

referidos, estabelecer, com base nas normativas existentes e no diálogo com as 

demais áreas técnicas, padrões de referência para avaliação da qualidade dos 

serviços ofertados pela rede socioassistencial e monitorá-los por meio de 

indicadores; 

XVI - coordenar em nível municipal de forma articulada com as áreas de Proteção Social 

Básica e de Proteção Social Especial da Secretaria, as atividades de monitoramento 

da rede socioassistencial pública e privada, de forma a avaliar periodicamente a 

observância dos padrões de referência relativos à qualidade dos serviços ofertados; 

XVII - estabelecer articulações intersetoriais de forma a ampliar o conhecimento sobre os 

riscos e vulnerabilidades que afetam as famílias e indivíduos num dado território, 

colaborando para o aprimoramento das intervenções realizadas. 

 

COORDENADOR DO CADÚNICO 

 

I - realizar a gestão de benefícios das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 

e dos Programas Remanescentes no Município; 

II - promover o credenciamento dos servidores da Prefeitura e dos integrantes da 

instância de controle social municipal que terão acesso ao Sistema de Gestão de 

Benefícios do PBF, segundo procedimentos fixados pela SENARC; 

III - cumprir o disposto na Instrução Normativa GM/MDS nº 1, de 20 de maio de 2005, 

especialmente o previsto no art. 10 e no art. 13, incisos IV, V, VII e IX; 

IV - analisar as demandas de bloqueio, de cancelamento ou reversão de benefícios 

encaminhadas pelas instâncias de controle social, promovendo, quando cabíveis, as 

atividades de gestão de benefícios competentes; 

V - promover a capacitação dos agentes responsáveis no Município pela gestão local de 

benefícios; 

VI - contribuir para o fortalecimento dos instrumentos de transparência governamental, 

divulgando aos órgãos públicos locais e à sociedade civil organizada as informações 

relativas aos benefícios do Programa Bolsa Família e dos Programas Remanescentes, 

utilizando meios diversificados de publicização; 

VII - verificar periodicamente a conformidade da situação das famílias beneficiárias do 

PBF e dos Programas Remanescentes aos critérios de elegibilidade desses 

programas, se necessário utilizando técnicas de amostragem estatística; 

VIII - atender aos pleitos de informação ou de esclarecimentos da Rede Pública de 

Fiscalização; 



 

IX - informar à SENARC eventuais deficiências ou irregularidades identificadas na 

prestação dos serviços de competência do Agente Operador ou de sua rede 

credenciada na localidade (correspondente bancário, agentes lotéricos e etc.); 

X - emitir a declaração prevista no art. 23, § 2º do Decreto nº 5.209, de 2004, no caso de 

substituição de Responsável pela Unidade Familiar da família beneficiária do PBF 

ou dos Programas Remanescentes; e (Redação dada pela Portaria GM/MDS nº 344, 

de 21 de outubro de 2009, DOU de 22/10/2009); 

XI - analisar e deliberar sobre os recursos apresentados pelas famílias. 

 

ENCARREGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 

CRAS 

 

I - coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro de informações e a  

avaliação das ações, programas, projetos, serviços e benefícios; 

II - participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos para 

garantir a efetivação da referência e contrarreferência; 

III - 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; 

IV - definir, com participação da equipe de profissionais, os critérios de inclusão, 

acompanhamento e desligamento das famílias, dos serviços ofertados no CRAS; 

V - 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; 

VI - promover a articulação entre serviços, transferência de renda e benefícios      

socioassistenciais na área de abrangência do CRAS; 

VII - definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-     

metodológicos de trabalho social com famílias e dos serviços de convivência; 

VIII - contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia, eficiência e      impactos 

dos  programas,  serviços e projetos na qualidade  de vida dos usuários; 

IX - efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede      

socioassistencial no território de abrangência do CRAS e fazer a gestão local desta 

rede; 

X - efetuar ações de mapeamento e articulação das redes de apoio informais existentes 

no território (lideranças comunitárias, associações de bairro); 

XI - 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 e 

Desenvolvimento Social; 

XII - participar dos processos de articulação intersetorial no território do CRAS; 

XIII - averiguar as necessidades de capacitação da equipe de referência e informar a 

Secretaria de Assistência Social (do município ou do DE); 

XIV - planejar e coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência do   

CRAS, em consonância com diretrizes da Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social; 

XV - participar das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria Municipal de      

Assistência e Desenvolvimento Social, contribuindo com sugestões estratégicas para 

a melhoria dos serviços a serem prestados; 



 

XVI - participar de reuniões sistemáticas na Secretaria Municipal, com presença de  

coordenadores   de outro(s) CRAS (quando for o caso) e  de coordenador(es) do   

CREAS (ou, na ausência deste, de representante da proteção especial). 

 

ENCARREGADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS 

 

I - coordenar as rotinas administrativas, os processos de trabalho e os recursos humanos 

da Unidade; 

II - participar da elaboração, acompanhamento, implementação e avaliação dos fluxos e 

procedimentos adotados, visando garantir a efetivação das articulações necessárias; 

III - subsidiar e participar da elaboração dos mapeamentos da área de vigilância 

socioassistencial do órgão gestor de Assistência Social; 

IV - coordenar a relação cotidiana entre CREAS e as unidades referenciadas ao CREAS 

no seu território de abrangência; 

V - 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; 

VI - coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais políticas públicas e os 

órgãos de defesa de direitos, recorrendo ao apoio do órgão gestor de Assistência 

Social, sempre que necessário; 

VII - definir com a equipe a dinâmica e os processos de trabalho a serem desenvolvidos na 

Unidade; 

VIII - discutir com a equipe técnica a adoção de estratégias e ferramentas teórico-

metodológicas que possam qualificar o trabalho; 

IX - definir com a equipe os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das 

famílias e indivíduos nos serviços ofertados no CREAS; 

X - 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; 

XI - coordenar a execução das ações, assegurando diálogo e possibilidades de 

participação dos profissionais e dos usuários; 

XII - coordenar a oferta e o acompanhamento do(s) serviço(s), incluindo o monitoramento 

dos registros de informações e a avaliação das ações desenvolvidas; 

XIII - 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; 

XIV - contribuir para a avaliação, por parte do órgão gestor, dos resultados obtidos pelo 

CREAS; 

XV - participar das reuniões de planejamento promovidas pelo órgão gestor de Assistência 

Social e representar a Unidade em outros espaços, quando solicitado; 

XVI - identificar as necessidades de ampliação do RH da Unidade e/ou capacitação da 

equipe e informar o órgão gestor de Assistência Social; 

XVII - coordenar os encaminhamentos à rede e seu acompanhamento. 

 

SUPERVISOR DA ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 



 

I - unificar os conceitos da política da Assistência Social e desenvolver estudos e 

qualificações, com o objetivo de fortalecer a atuação técnica das equipes de 

profissionais; 

II - apoiar as equipes técnicas na elaboração de estudos e pesquisas com embasamento 

científico, a fim de subsidiar a organização dos serviços; 

III - assessorar a equipe técnica quanto a implementação de ações relativas a Política da 

Assistência Social; 

IV - subsidiar a equipe técnica na elaboração de planos de ação frente às situações 

diagnosticadas; 

V - participar da construção dos fluxos de articulação e processos de trabalho entre os 

serviços da Proteção Social Básica, da Proteção Social Especial e da Vigilância 

Socioassistencial; 

VI - colaborar na redação, preparação e formalização dos relatórios referentes a execução 

dos serviços socioassistenciais; 

VII - participar do planejamento, execução e acompanhamento do Plano Municipal da 

Assistência e Desenvolvimento Social; 

VIII - organizar, aplicar, desenvolver qualificação para subsidiar o planejamento e 

aplicação das atividades socioeducativas no que tange as características e objetivos 

da Política da Assistência Social; 

IX - contribuir para o desenvolvimento das atividades socioeducativas dos serviços de 

execução direta e indireta buscando qualificar sua aplicação e garantir a efetividade 

nos resultados; 

X - socializar para os trabalhadores da Assistência Social, através de orientações, 

capacitações e elaboração de materiais, as diretrizes que fundamentam a política de 

Assistência Social; 

XI - planejar e executar ações visando a formação dos profissionais e o fomento da  

Educação Permanente; 

XII - apoiar e colaborar para a efetivação da Gestão do Trabalho no âmbito do Sistema  

Único da Assistência Social (SUAS); 

XIII - apoiar, através de pesquisas com embasamento teórico, a implantação de projetos 

sociais e programas no âmbito da Política da Assistência Social; 

XIV - colaborar para a implementação das diretrizes oficiais da Política de Assistência 

Social; 

XV - supervisionar e acompanhar as unidades de execução direta e indireta que prestam 

serviços socioassistenciais, a fim de garantir que estejam em conformidade com as 

normativas da Política da Assistência Social; 

XVI - executar outras tarefas afins. 

 

Prefeitura Municipal de Marília, 05 de julho de 2019. 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

  

 


