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LEI COMPLEMENTAR N. 0 082/2017 

ALTERA DISPOSITIVOS DA 

LEI COMPLEMENTAR N.0 002, 

DE 30 DE NOVEMBRO DE 

1994 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, Estado do 

Espírito Santo, no uso de suas atribuições: Faz saber que a Câma ra 

aprovou e eu SANCI ONO a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica cria do e incluído no anexo I V, da Le i Com plementa r n .0 

002, de 30 de novem bro de 1994, os seguintes cargos de provimento 

em com issão, vinculados à Secretaria Municipal do Trabalho, 

Assistência e Desenvolvimento Socia l : 

QUANTIDADE : --- CARGOS REFERÊNCIA 
1 

Coordenador Chefe do' Centro de 
1 

--
01 Referência Especializado da Assistência CC-2 

Social - CREAS 
f--- or Coordenador Chefe do Centro de CC- 2 

Referência da Assistência Social - CRAS 1 

01 
1 

Coordenador Chefe do Programa CC-3 

1 
Bolsa Família 

1 -
1 

Art. 2 º - As atribu ições dos cargos e p__rov imento contam no Anexo 

único da presente Lei. 

/ ;J"rt. 3º - As despesas decorrentes da pre~ente Lei correrão po r co~ ta 
vf de dotação orçamentária própria, constant e do orçamento vigente . , 

' 

: 
i 
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Art. 40 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi cação, 

revogad as as disposições êm cont rário. 

Conceição do Castelo - ~ES, 03 de Maio de 2017. 

/f!?/7 
CHRIS~O SPADETTO 

Prefeito de Conceição. do Castelo - ES 
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SANÇÃO 

Eu CHRISTIANO SPADETTO, Prefeito de Conceição do Castelo, 

Estado do Espírito Santo, no uso de minhas atribuições legais, e nos 

termos previstos no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, SANCIONO, 

para todos os fins de direito e que se fizerem necessários, o 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR n. 0 002/2017, de autoria do 

Poder Executivo Municipal e aprovado pela Câmara Municipal na data 

de 03 de maio de 2017, atribuindo-a como LEI COMPLEMENTAR 

n. 0 082/2017. 

Gabinete do Prefeito de Conceição do Castelo/ES, aos três dias do 

mês de maio de dois mil e dezessete. 

CHRIS&SPADETTO 

Prefeito de Conceição do Castelo 
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ANEXO ÚNICO 
(art. 2°,da LC nº .. .. ./2017 .) 

1. DENOM INAÇÃO: COORDENADOR CHEFE DO CENTRO DE REFEREN~· 
ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Exercêr a Coordenação e Chefia das ativ1daj-
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) . da pr.:;s·:: 
dt> serviços especializados e continuados às famílias e indivíduos nas d;vt:c 
c,1tu::icõ""s de v1o l?1 ç:"in dP. direitos . orientarido as ações e 3tividades dos ;x-::~·:::- -
:::;locados sob sua autoridade, para promover a integração de esforços. recurse~ 
121os ;:iara enfrentar a dispersão dos serviços e potencializar aç'.Ses ;; ..., .. ~ 
.~.~1ar· os Propor ações . medidas e iniciativas para articular os serviços ce 1-

omolex1oade e operar a referência e a contra-referência com a rede '.:le se 
C:('c1o::iss1steric1a!s da proteção social básica e especial , com as demais ou.·;. 

pub!1cas setoriais e demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos Ex-õ-· 
,:·t...tras atividades previstas no regimento interno do CREAS. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Carga horária: 40 horas semanais. com possibilidade de viagens e at1vidaae ~ ,. 
sábados. domingos e feriados . 
b) Idade: Mínima de 18 anos 
e) Instrução: Ensino Superior Completo, possuir Registro no Conselho Regiona 
Assistência Social . 

RECRUTAMENTO: Livre nomeação e exoneração . 

2 DENOMINAÇÃO: COORDENADOR CHEFE DO CENTRO DE REFERENC ii. 
~·.'1 ./\.SS!STENC IA SOC IAL -- CRAS. 

ATRIBUIÇÕE S DO CARGO: Exercer a Coordenação e Chefia das at1 vidaCs:~ 
Cen tro de Referência de .Assistência Socia! (CRAS) , das ações da política púc!."'"' 
3::,::>1stência social. atuando em áreas com maiores índices de vulnerabil :dade' -
':.·OC1al. genndo a prestação de serviços e programas socioass istencia is de :: .. ~ - 

e-- r·1I b3SIC8 àS farnílias 8 iíldlVidUOS. proporcionando a articulação destes ~,-=r· 

, 1 , ti::: 1 r tor10 do Mun1cíp10 com atuação intersetorial na perspectiva de poter.c;y :--: -. 
· ' .--. - ~o soci 3J. Propor ações , rnedidas e iniciativas que alcance a v1g;:;:~ .. 
'=''' !v~.oo socia' no municipio. Exercer a Coordenação e Chefia do Progran'. 
·\t~;~ç3o l'ltegr~I à Família (PAIF). desenvolvendo um conjunto de ações reiat · 
t.1c:clh1d a. informação e orientação, inserção em serviços da assistência soc:a · 
como socioeducativos e de convivência , encamin hamentos a outras po:.t J 

promoção de acesso à renda e, especialmente , acompanhamento sociofan
f-lr por ações medidas e in iciativas que possam contribuir para a preverv-~ 0 .:. 

enfrentamento de situações de vulnerabilidade e risco social: Exer'..:::· 
'=:cordenação e Chefia das ações que visem fo rtalecer os vínculos fami!::--~-:

ccr-:1unitanos e a promoção de aquisições sociais e materiais às far::i!! as cr. 
o'.;~.:; tivo de fo:i:alecer o protagonismo e a autonomia das fam ílias e comunir:; ~r;;: 

~x::rc:; ~ outra::. ativ:dades previstas no regimento interno do CRAS. 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a; :=:a:qa hora ria 40 horas semanais . com possib ilidade de viagens e a t ividao e~ - · 
~,,:.,:;dv_, dor~-... 1ç,os e feriados . 
b~ ;J acie. fv1 ínima de 18 anos 
e \ inc;truc{lo · t:nsino Superior Completo , possui r Reg istro no Conselhc Re·:: ':. 
.6"'~ 1 s ter:c· a Social 

RECR UTAMENTO: Livre nomeação e exoneração 

.! DENOM INAÇÃO : COORDENADOR CHEFE DO PROGRAMA BOLSA FAM lL 

ATRIBU IÇÕES DO CARGO : Exercer a Coordenação e Chefia da inte rlocucão e,.. 
a prefeilura, o M inistério do Desenvolvimento Social e o estado; na relação ert
Secretarias de Assi stência Social, Saúde e Educação para acompanhame r~•c 

c0rid1cional1dades do PBF; na execução dos recursos transferidos pelo gc-, ::-.· 
t0r.era 1 para 'llelhoria da gestão local do PBF ; na interlocução com os me:-n!J:-:. 
Instância de Controle Social (ICS). ga rantindo-lhes o acompa r) hamento ·~ 
fiscal1z;:icao das . acões do Prog rama na comun idade ; na relação cor1 o·:' 
.:.;cuetar1as. órgãos do governo municipal e entidades não governamentais ri~·· 
f:": ::::1;· a implan tação de programas complementares destinad os às fa-r · 
'.-·;e" :1:.Y:as do PB F Exercer outras atividades correlatas . 

CON~HCÕES DE TRABALHO : 

a ) Carga horária· 40 horas semanais 
b) Idade. Mín ima de 18 anos 
e) !;istrução. Ens ino Médio Com pleto . 

R!::CRUTAMENTO : Livr-e norr:eação e exoneração 

Cârnara Municipal de Conceição do Caste lo-ES , em 02 de ma .. io ::le:. ~ 

AUGLOARES 
Presidente da Câmara Mun1c1pa l de 

Conceição do Castelo-E$ 


