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Projeto de Lei nº 011/2022 
De 09 de setembro de 2022 

 
“Extingue cargos, cria cargos e altera padrões 
do Quadro dos Cargos e Funções, Gratificadas 
da Lei Municipal 599/2011 e dá outras 
providências”. 

 
O Excelentíssimo senhor JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIEGAS, 

Prefeito Munícipio de Melgaço, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais 
apresenta para apreciação e votação dessa Casa de Lei o seguinte: 

 
Art. 1º. Fica extinto 01 (um) Cargo de Provimento em Função 

Gratificada de Gerente do Centro Especializado de Assistência Social-CRAS, Código 
PMM-FG 565, 01 (um) Cargo em Função Gratificada de Gerente do Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social-CREAS, Código PMM-FG 566 e a 
Função Gratificada de Coordenador do Programa Bolsa Família-PBF, Código PMM-
FG 548, ambos da Lei Municipal nº 599, de 01 de abril de 2011.  

 
Art. 2º. Cria os Cargos, adiante relacionados, no Quadro dos Cargos 

de Funções Gratificadas da Lei Municipal nº 599/2011: 
 
I – 01 (um) Cargo de Coordenador(a)do Centro de Referência de 

Assistência Social-CRAS. 
 
II – 01 (um) Cargo de Coordenador(a) do Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social-CREAS. 
 
III – 01 (um) Cargo de Coordenador do Cadastro Único e Programa 

Auxilio Brasil-PAB. 
Nº de Cargos e Funções Denominação Gratificação  
01 Coordenador(a) do CRAS R$ 750,00 
01 Coordenador(a) do CREAS R$ 750,00 
01 Coordenador(a) do Cadastro Único e 

Programa Auxilio Brasil 
 

R$ 1.500,00 
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Art. 3º. As atividades desenvolvidas por ambos os cargos serão 
junto ao Sistema Único de Assistência Social-SUAS, estando vinculados à 
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social-SEMTEPS. 

 
Parágrafo único. A carga horária e as atribuições permanecem 

aquelas constantes conforme Anexo de Síntese de Atribuições que faz parte 
integrante do presente. 

 
Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei, correrão 

por conta de dotação orçamentária vigente. 
 
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Plenário Francisco Mamede, 
Em 20 de setembro de 2022 

 

Elias Sarraf Pacheco 
Presidente 

 

Wanderson Alves Pinheiro      
1º Secretario 

 

Carlos Diniz Miranda Costa 
2º Secretario 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 011/2022 
 

Melgaço-Pá, 09 de setembro de 2022. 
 
Senhor Presidente 
Senhores vereadores 
 

É com satisfação que saudamos vossas Excelências e 
encaminhamos Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a extinguir os cargos 
de Gerente do Centro de Assistência Social- CRAS, Cargo de Gerente do Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social-CREAS, e de Coordenador do 
Programa Bolsa família-PBF, criando os Cargos de Coordenador(a) do CRAS, 
Coordenador(a) do CREAS e Coordenador(a) do Cadastro Único e Programa Auxilio 
Brasil. 

O cargo de Gerente de CRAS e CREAS é um termo inexistente 
dentro da Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Portanto, em 2006 
quando o CRAS foi instalado no município e em 2011, quando o CREAS foi 
implantado, a definição correta a ser usada para o profissional responsável pelas 
unidades seria Coordenador(a), de acordo com a Norma Operacional Básica de 
Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS 2006 
(atualizado em 2011) e com as Orientações Técnicas do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, atual Ministério da Cidadania-
MC. Dessa forma, as equipes de referência para CRAS e CREAS devem contar 
sempre com um coordenador, devendo o mesmo, independentemente do porte 
do município, ter o seguinte perfil profissional: 

 
Função  Perfil  
Coordenador(a) CRAS Escolaridade mínima de nível superior, com experiência 

em gestão pública: domínio da legislação referente à 
política nacional de assistência Social e direitos sociais; 
conhecimento dos serviços, programas, projetos e/ou 
benefícios socioassistenciais; experiencia de 
coordenação de equipes, com habilidade de 
comunicação, de estabelecer relações e negociar 
conflitos; com boa capacidade de gestão, em especial 
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para lidar com informações, planejar, monitorar e 
acompanhar os serviços socioassistenciais, bem como de 
gerenciar a rede socioassistencial local. 

Coordenador(a) 
CREAS 

Escolaridade de nível superior de acordo com a 
NOB/RH/2006 e com a Resolução do CNAS nº 17/2011; 
experiência na área social, em gestão pública e 
coordenação de equipes; Conhecimento da legislação 
referente à política de Assistência Social, direitos 
socioassistenciais e legislações relacionadas a segmentos 
específicos (crianças e adolescentes, idosos, pessoas com 
deficiência, mulheres e etc.); Conhecimento da rede de 
proteção socioassistencial, das demais politicas públicas 
e órgãos de defesa de direitos, dos território; Habilidade 
para comunicação, coordenação de equipe, mediação de 
conflitos, organização de informações, planejamento, 
monitoramento e acompanhamento de serviços.  

O cargo de Coordenador do Programa Bolsa Família tornou-se 
obsoleto a partir da Instituição do Programa Auxilio Brasil. 

As funções da Coordenação do Cadastro Único e a de Coordenador 
do Auxilio Brasil serão absorvidas pela Coordenação do Programa Bolsa Família (o 
qual foi substituído pelo Programa Auxilio Brasil, a partir da Lei nº 14.284, de 29 
de dezembro de 2021). O serviço funcionará diariamente no horário da SEMTEPS, 
tornando-se mais um acesso de atendimento da população em situação de baixa 
renda, pobreza e extrema pobreza em nosso município. 

Tendo em vista a importância da criação desse cargo, pela 
responsabilidade que ocupa diante aos órgãos estaduais, e principalmente 
federais, em coordenar a interlocução entre a Prefeitura, o Ministério da 
Cidadania e o Estado, Coordenar a relação entre as Secretarias de Assistência 
Social, Saúde e Educação para acompanhamento das condicionalidades do PAB, 
Coordenar a execução dos recursos transferidos pelo Governo Federal para 
melhoria da Gestão local do PAB e CADASTRO ÚNICO, além de atender as famílias 
de baixa renda e operacionalizar o acesso aos programas sociais, CONFORME O 
QUE PREDISPÕE A PORTARIA MC Nº 773, DE 5 DE MAIO DE 2022. Assim como, de 
acordo com o TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E AO 



 
 

 

Estado do Pará 
Poder Legislativo 
Câmara Municipal de Melgaço 

 

Av. Senador lemos, s/nº. CNPJ nº 07.335.744/0001-06 
CEP nº 68.490-000 

CADASTRO ÚNICO dispõe que o município realize a II designação do Coordenador 
local do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único, o qual deverá responder:  

I – pela interlocução com o Conselho de Assistência Sociais; 
II – pela coordenação municipal do Programa Auxilio Brasil e do 

Cadastro Único; 
III – pela articulação com os governos federal e estadual e 
IV – pela integração do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único 

com as áreas de saúde, educação e assistência social, dentre outras, quando 
existentes, visando ao desenvolvimento das ações do Programa no âmbito 
municipal. 

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos Nobres 
Vereadores para aprovação do Projeto de Lei ora encaminhado. 
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ANEXO AO PROJETO DE LEI Nº 011/2022 

 
ANEXO DE SÍNTESE DE ATRIBUIÇÕES 

 
CARGO: COORDENADOR(A) DO CRAS 
 
ATRIBUIÇÕES: 
Sintéticas: Coordenar e superintender todas as atividades do Centro de Referência 
de Assistência Social. 
 
Genéricas: Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS e a 
implementação dos programas, serviços, projetos de proteção social básica 
operacionalizadas 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 contra referência: 
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 sócio 
assistencial do território o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, 
avaliação e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços de proteção social 
básica da rede sócio assistencial referenciada ao CRAS; promover a articulação 
entre serviços, transferência de renda e benefícios sócio assistenciais 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 ; contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia, 
eficiência e impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos 
usuários; efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede 
sócio assistencial no território de abrangência do CRAS e fazer a gestão local desta 
rede; efetuar ações de mapeamento e articulação das redes de apoio informais 
existentes no território (lideranças comunitárias, associações de bairro); 
coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local e monitorar o 
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envio regular e nos prazos de informações sobre os serviços sócio assistenciais 
referenciados, encaminhando-os à Secretaria Municipal (ou do DF) de Assistência 
Social;  participar dos processos de articulação intersetorial no território do CRAS, 
averiguar as necessidades de capacitação da equipe de referencia e informar a 
Secretaria de Assistência Social (do município ou do DF); planejar e coordenar o 
processo de busca ativa no território de abrangência do CRAS, em consonância 
com diretrizes da Secretara de Assistência Social (do município ou DF); participar 
das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria de Assistência Social 
(do município ou DF), contribuindo com sugestões estratégicas para a melhoria 
dos serviços d serem prestados; participar de reuniões sistemáticas na Secretaria 
Municipal, com presença de coordenadores de outro(s) CRAS (quando for o caso) 
e de coordenador(es) do CRAS (ou, na ausência deste, de representante da 
proteção especial).  
 
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá determinar a realização de viagens e 
trabalhos aos sábados, domingos e feriados, frequentar cursos e seminários.  
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CARGO: COORDENADOR(A) DO CREAS 
 
ATRIBUIÇÕES 
Sintéticas: Coordenar e superintender todas as atividades do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social. 
 
Genéricas: 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 efetividade 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 relacionadas 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 com as 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 possa 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; identificar as necessidades de 
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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. 
 
Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá determinar a realização de viagens e 
trabalhos aos sábados, domingos e feriados, frequentar cursos e seminários.  
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CARGO: COORDENADOR (A) DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXILIO 
BRASIL-PAB 
 

Atribuições 
 

Sintéticas: Coordenar e superintender todas as atividades do Cadastro Único E 
Programa Auxilio Brasil-PAB  
 

Genéticas: Conforme TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E AO 
CADASTRO ÚNICO firmado em 29/08/2022, o coordenador municipal é 
responsável: 
 

a) pelas ações de gestão e de execução do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro 
Único: e 
 

b) pela articulação intersetorial entre as áreas de assistência social, educação e 
saúde, entre outras; 
 

1. proceder a inscrição das famílias em situação de pobreza, extrema pobreza e 
baixa renda, de acordo com as definições do artigo 4º, § 1º, da Lei nº 14.284, de 
2021, do artigo 5º, II, do Decreto nº 11.016, de 29 de março de 2022, residentes 
em seu território, na base de dados do Cadastro Único, mantendo as informações 
atualizadas;  
 

2. realizar a gestão dos benefícios do Programa Auxilio Brasil concedidos pelo 
Governo Federal às famílias que residem em seu território – compreendendo as 
atividades de bloqueio, desbloqueio ou cancelamento de benefícios do Programa - 
, observada a legislação vigente e as normas e instrumentos de gestão 
disponibilizados pelo MINISTÉRIO;    
 

3. promover a apurações/ou o encaminhamento, às instâncias cabíveis, de 
denuncias sobre irregularidades na execução do Programa no âmbito local;  
 

4. disponibilizar serviços e estruturas institucionais das áreas de assistência social, 
educação e saúde na esfera municipal, a fim de permitir o cumprimento das 
condicionalidades pelas famílias beneficiárias e a inclusão nos serviços 
socioassistenciais daquelas em situação de vulnerabilidade;  
 

5. acompanhar o cumprimento das condicionalidades pelas famílias beneficiárias, 
segundo normas e instrumentos disponibilizados pelo Governo Federal; 
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6. proceder ao atendimento ou acompanhamento socioassistencial das famílias 
beneficiárias, em especial daquelas em descumprimento de condicionalidades, 
com vistas à superação de situações de vulnerabilidade social; 
 

7. estabelecer parcerias com órgãos e instituições municipais, estaduais e federais, 
governamentais e não governamentais, para fomentar o uso do Cadastro Único 
para a gestão de programas sociais em sua esfera de jurisdição, garantindo a 
assinatura do Termo de Uso do Cadastro Único previsto na Portaria MDS nº 501, 
de 29 de novembro de 2017 e para a oferta de ações complementares para os 
beneficiários do Programa; 
 

8. utilizar os dados Cadastro Único em sua esfera de jurisdição apenas para as 
finalidades de gestão de políticas públicas e estudos/pesquisas, zelando pela 
guarda e sigilo dos dados das famílias;  
 

9. promover o atendimento das famílias no âmbito do programa Auxilio Brasil e do 
Cadastro Único de forma isonômica, acessível e resguardando o tratamento digno 
do cidadão; 
 

10. capacitar, em articulação com os estados e o Ministério da Cidadania, os 
agentes envolvidos na gestão de execução do Programa auxílio Brasil e do 
Cadastro Único em sua esfera de abrangência;  
 

11. promover a articulação, em nível municipal, dos atores envolvidos na 
implementação dos auxílios, com vistas ao atendimento e acompanhamento 
integrado das famílias beneficiárias do Programa Auxilio Brasil. 
 

Condições de Trabalho: 
a) Geral: Carga horária semanal de 30 horas; 
b) Especial: O exercício do cargo poderá determinar a realização de viagens e 
trabalhos aos sábados, domingos e feriados, frequentar cursos e seminários.  
 
 

Elias Sarraf Pacheco  
Presidente 

 
Wanderson Alves Pinheiro     Carlos Diniz Miranda Costa       

1º Secretario                          2º Secretario 
                      


