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Ü PR§FEITO §O MUNTEÍFíü B§ hiAUARÉ ruá
MATA, NO §STA§ü BH PERNAMBUCO, NÜ U§* §E STIAS
,&TRrBUrçÕXS L§§rU§,

FAÇ$ §ABE§. QUE Â, CÂnnAms MUNTCEpÂ§.
ÂPROVOU § EI} §ANCIONO Â §XGUINT§ LHI;

Ârt, 1s. Fica criarj* * Centro d* Referêneia §speclalizado de
Âssistência §ocial/CRHAS, no Municípia d* Nazaré da MatalPE,
,,'incuiaCc à Secretaria de Âçãc §*rial e Trabalh*, rl*sti.nada à prestaçâ*
de serviços a indivíduos e famílias que se encCIntram em situaçãc d*
risca pess*a} *u s*cial, pcr viclaçãr: de dir*ito*s i-)ri e*ntingâncias, qu*
d*maniiai:: interc'*r:ções esp*cialix*rias da pr*t*çâ* s*riai *sp*ciai.

Ferággafq t;{i{ss. * tH.trêS ei-*r,erá prüínúy#r a integraçã* d* *síi:rç*s,
t-rciiisüs e *":ei*s pârâ í*i"íairc*r as açõ*s **ix"ilnit;irias **v*ãv*ndr; u:ir
conjunto de profissionais e rneti:dologias de trahalho para apci* e
âcompanhamento caietivo e individualizado especializado, n* âmhit*
dc sna atuaçâo.

&rt. ?e. Csnstitui caracterizaç*a cio CR§A§; uffra nruiciac{e púbiiea
e:statatr, de prestaÇâo de, serviços especializaclos e continuados â
ixdivíein*s e farnílias com seus direitos l.iclad*s, pr*mcvencl* *
int*gração d* esforços, t'ecursôs e rneics pâra enfrentar a disper"sã*
dçs serr;iç$§ e pctencializar a açãc g]âra ss §*l-ts r.rsuá:'iq:s, *l:r'*!t;efl{r*
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LIi:: cot:jrrnto de prciissicnais * prüü*ss{is de trabalh*s q;-ic dciren:
*f+riar ap c i o e a co mp enhamenl* ir:*iivi eiualiza,l* especializad *.

Ârt. 3e, Constitui objetivos do Centro de Referência §specializarÍ*
de Assistência Social -CRHA§:

I - Atuar conro coordenador e articulador da prüteÇão soeial especial
n* município;
trÍ - promo\,'er a articulação cam as dernais políticas púl:licas, com as
instituições que compôem o Sistenia de üarantia de Direitcs e

organizaçÕes sociais que atuam a prat*çãn social especiai;
III - Acionar os órgãns do Sistema de {,arantia de Direitos sempre qur
**c*ssáril visa::d* ;l rssil*cis*-ã;!ii!:aÇã* pç5" Vii:É.içii* cÍe Cirelt.,rs;
§É=;'- pi=Êslar c ;ti*n#imefii-ç 1 .lff,::l:píi-ãji:=::r+*tu *sp**à=-§i=;=-d* d* ci:ériír;
riri:tpi::..,,i;iai- .t infli',ri,Jii; iiir,sni, ili-'sSij;iS Cü:ii {Ír,iiJit-nt i;1, ;!.t-iil,=,js i'
É=:::íii.:s ü -*e liy+::*::= *s t'-ilrsie-r-:g -r..ic:ã;:d** * dJ:i i"*t1:*iiir:s:

V - Oiertar atençÕes ila ocorrência de situaçÕes de risco pessr:al *
sacial por ocsrrência de negligênria, a}:andcn$, âmeaÇas, §lâus traics,
violência física/psicológicalsexual, discrirninações sacíais E restriÇ&#s
a plena vida com autonomia e exercício de capacidaciss, preslandr:
atendimento prÍoritário a crianças, adeilescentes e suas farcílias uas
seguintes situaçõ*s:

aJ Crianças e adolescentes vítimas de abuso e expk'u"ação s*xual;
bl Crianças e adolescent*s r,ítirnas de vioiência doméstica {violência
física, psicológica, sexual, negiigênciaJ;
ci Farníiias inseridas nü Frograma càe ilrradieaçãc dc Trabaih*
Iníantil que aprssentem dificuldades no cumprimento das
*andicionalidades;
{tl Crianças e adolescentes em situação de mendicância;
ej Crianças e adotrescentes qrie estejam sch "medida de prilt*çã*"
üu "medida pertinentê aos pais cu resp*nsáveis";
e Crianças e arlclescentes eln crimprirnento da meriida de prateçã*
el:i â3rigc ']tl f;effiiii* acr:iiredr:rã, * após * ilLimpri*:*;rt* Ca merÉiel.=,
q,": ar:ei * :: eeess*ri *, s='-: p * rt* à r* i:: se nçãa s * ci* -fa" r:r i i i ar;
âl Âd*ies**nt*s *:r? eumprÉr::*:rtú de *:*dida s*ci*edn{F..ii=*'ã C*
ã.,ii--*rdede assisíida * de Frestaçã* Ce Serviç*s a- il*:-*ii::id*d*;
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hj Adclescentes e jt:vens ai:ós eumprimentc ri* rn*dida
s*cioeducativa de lnternação Estrita, quandc necessári* sup*rte à
reinserçãc sócio familiar.

&rt. 4s. * Centr* de Refer*n*ia Esp*eiaiizaric d* ,4.ssistêracia S*ciai *
ilREáS deverá atend*r as dir*trizes traçadas pel* **v*rn* F*deral em
sr:a implantaçã* e *peraeionaiizaçã*.

-4rt. 5q. A estrutura funcional da CREAS, parâ compor a equipe mínima
referenciada pelo IUü§ Ê ã Nü§-RH, será cünstituídã de: l" {uml
Coorcienador, 01 [umJ Assistent* Social, 01 [urnJ Psicóloga, CI1 [um]
Âuxiliar Adrninistrativo, St [umJ Recepcionista, ü1" [umJ Auxiliar d*
ServiÇos Gerais e 0L ium) Âdv*gactro, llcaniio ariÍorizada a *riação d*s
cargos descritos n*s Anexo I desfa l,si.

*Xrt. 64. As despesas decorrentes desta Lei serâ* pür csnta da dataçãc
ürÇamentária vigente.

â$. 7q. Esta Lei entrará ríir vigor na data de sua publieacâ*,
revogancio-se âs disposiçÕes em contrário.

Gahinetc dc
da Mata-P§, 26 de abril de 2017.
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{Ânço REMUNERA

ÇÃo

QUÁN

T

ATRTBUIÇ0§§

C*crdenador- do CREAS R$ 1.5ü0,CIO ü1 Coordenar e orient"rr a equipe d* CR§A§,
planejar e dirigir as serviços e ações,
deleganclc tirnçÕes e est.ahelecenda
diretrizes qur,: irorteienl o exerÇício de
todos os trai:alhcs do órgão,

ê*rrcgado Rs i.3*ü,{i* Ut Frestar atendir*ent* juríclie* à 
=quipe

inieg::a:ite d* CÊ.EAS e âüs &{uníeipe*
raais necessitad*s, iie acard* rnm a Lei
ç.8*6194.

Assistente Social RS 1"5ü0,$0 üL Prestar todo o atendimentü ails
beneíiciários, em confcrn:idade com â

presente Lei e ceiln â.{ atrihuiçÕes
iegais de suâ prai'issão, aplicáveis às

necessidades rlo CREAS,

Psic*logo R$ 1.5üü,üü u,t Prestar todo o atendirnento âüs
beneficiários, em çonformidade corrr â

presente Lei e com âs atribuições
Iegais de sua profissão, aplicáveis às

necessidades dc eR"Er{S,

,{uxilia r r\d mi nistratir,.o §r$ 1.5ü0,ilr] *1 Elal:craçãa e anáiise de re'iatónas,
d e m* nstratirr* s e d o cu m ei s1t*s t'r: I a lirrr;s

rr! r A -aL) Llt!ln,).

Recepcianista R$ ç37,üCi *1 Recepr:icnar * atenek'r * púi:iic* i*te::n*
rlu rxternü, h*s^c*ndo id+r:tiÍicar' I
encaminhar aos setüi es c ompet*ntes;

Auxiliar de Serviços

Çerais

R$ 937,0ü ü1 Executar todas as tarefas inerentes ;1

sua atividade que lhe f=orem clesignadas
nc CREÂS,

=iiê. =Âr+T"â.5 =âRRrTü 
ruc1"33*q, f,Eí§1ãfr, ruÂZÀftÉ 
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