
PERFIL MUNICIPAL 

Data de Emancipação: 
19/12/1961 - Lei 790 

Data de Instalação: 
29/12/1961 

Extensão Terrttorlal: 
326,660 km2 

Município-Mãe: 
Santo Amaro da Imperatriz 

Municípios Limítrofes: 
Angelina, Anitápolis, Rancho 
Queimado, Santo Amaro da 

Imperatriz, São Bonifácio e São 
Pedro de Alcântara. 

Clima: 
Mesotérmico Úmido 

Etnias Predominantes: 
Alemã e Portuguesa 

Religiões Predominantes: 
Católica e Luterana 

Santo Padroeiro: 
Sagrado Coração de Jesus 

Altitude: 70 metros 

Latitude: 27º41'59"S 

Longitude: 48º49'02"0 

População: 6.646 hab. 
IBGE 2021 

Temperatura: 
Média Anual: 18,3º C 

Distância da Capital: 
36Km 

Principais Vias de Acesso: 
Rodovias BR 282 e 

SC435 

Região: 
Grande Florianópolis 

Base Econômica: 
Agricultura, Avicultura 

e Turismo 

Turismo: 
Colônias Alemãs 
Aguas Termais 

Gentlllco: 
Aguasmomense 

estado de Santa Catarina 
'Prefeitura municipal de Aguas IDornas 
Praça José Adão Lehmkuhl, 62 - Centro - Fone: (48) 2013-1100 
CEP: 881 SO-O00 - Águas Mornas - Santa Catarina 
www.aguasmornas.sc.gov.br 

PROJETO DE LEI Nº 002/2023 

INSTITUI O CENTRO DE REFERÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, FIXA 
DIRETRIZES, VAGAS, NOMENCLATURAS, 
ATRIBUIÇÕES E REMUNERAÇÃO. 

OMERO PRIM, Prefeito Municipal de Águas Mornas, faz saber a todos os habitantes 
do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1 º Fica instituído o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, unidade 
pública municipal, de base territorial, destinada à prestação de serviços, programas, 
projetos e beneficias de proteção social básica, que tem por objetivo prevenir a 
ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. 

Parágrafo único. O CRAS se caracteriza como a principal porta de entrada do Sistema 
Único de Assistência Social - SUAS, ou seja, é uma unidade que possibilita o acesso 
das famílias à rede de proteção social de assistência social. 

Art. 2º O CRAS ofertará os seguintes serviços, conforme Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais (aprovada pela Resolução nº 109, de 11 de novembro de 
2009): 

I - Serviço de Proteção e Atenção Integral a Família (P AIF); 
II- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV); 
m - Serviço de Proteção Social Básica no Domicilio para Pessoa com Deficiência e 
Idosos. 

Parágrafo único. É obrigatória a execução do Serviço de Proteção e Atenção Integral a 
Família (P AIF) no CRAS, e os demais serviços poderão ser implantados conforme 
demanda, de forma complementar ao P AIF. 

Art. 3° Compete ao CRAS: 

I - responsabilizar-se pela gestão territorial da proteção social básica; 
II - executar prioritariamente o P AIF e outros programas, beneficias e serviços de 
proteção social básica, que tenham como foco a família e seus membros nos diferentes 

~00~~ . 
m - elaborar diagnóstico socioterritorial e identificar necessidades de serviços, 
mediante estatísticas oficiais banco de dados da vigilância social, diálogo com , . 
profissionais da área e lideranças comunitárias, banco de d~dos de outros se~i~os 
socioassistenciais ou setoriais, organizações não governamentais, conselhos de direitos 
e grupos sociais; 

r 
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IV - atuar com famílias, seus membros e indivíduos, visando o fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários; 

V - ofertar os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos; 

VI - organi7.ar e coordenar a rede local de serviços socioassistenciais, agregando todos 

os atores sociais do território no enfrentamento das diversas vulnerabilidades sociais; 

VII - assegurar acesso ao Cadastro Único a todas as famílias em situação de 

vulnerabilidade do território; 
VIII - incluir as famílias do Programa Bolsa Família nos diversos serviços prestados 

pelo CRAS, em especial nos serviços de inclusão produtiva; 

IX - promover ampla divulgação dos direitos socioassistenciais nos territórios, bem 

como dos programas, projetos, serviços e beneficios, visando assegurar o acesso da 

população a eles; 
X - reali7.ar a busca ativa de famílias e indivíduos, sempre que necessário, visando 

assegurar-lhes o acesso aos direitos socioassistenciais e à cidadania; 

XI - participar dos espaços de articulação das políticas sociais e fortalecer suas 

iniciativas, no sentido de estimular a intersetorialidade no Município; 

XII - trabalhar articuladamente com os demais serviços públicos presentes no seu 

território de atuação e com os demais serviços de Assistência Social do Município; 

XIII - outras ações correlatas previstas nas normas vigentes. 

Parágrafo único. Os CRAS observarão o Protocolo de Gestão Integrada entre 

beneficios e serviços, assim como outros protocolos e instrumentais que vierem a ser 

firmados no âmbito da política de assistência social. 

Art. 4º Para atender as necessidades dos serviços referidos no artigo 2°, ficam criados, 

na Estrutura Administrativa do Município de Águas Mornas os cargos a seguir, 

vinculados: 

1- 01 (um) Coordenador de CRAS, devendo possuir nível superior dentre as profissões 

previstas na Resolução do CNAS nº 17, de 20/07/2011 e perfil para a função; 

11-01 (um) Assistente Social com carga horária de 30 (trinta) horas semanais; 

m-01 (um) Psicólogo com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais; 

IV -01 (um) Orientador Social de nível médio com carga horária de 40 (quarenta) horas 

semanais. 

§ l° Na ausência de coordenador efetivo, o Município poderá conceder função 

gratificada a um dos profissionais de nível superior do CRAS para responder pela função 

de coordenador, no valor de R$ 844,29 ( oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e 

nove centavos). 

§ 2º As contratações ficam condicionadas a comprovação, pelos interessados, de que 

possuem a habilitação profissional requerida mediante a apresentação de diploma de 

graduação em nível superior, devidamente registrados nos órgãos competentes. 

§ 3º Os cargos criados por esta Lei se inserem no quadro geral de servidores permanentes 

da Prefeitura Municipal. 

Art. Sº A remuneração dos profissionais inseridos nos serviços será a seguinte: f 

1847 - 2022: 175 Anos de Fundação da Colônia Alemã Santa Isabel 



PERFIL MUNICIPAL 

Data de Emancipação: 
19112/1961 - Lei 790 

Data de Instalação: 
29112/1961 

Extensão Territorial: 
326,660 km2 

Município-Mãe: 
Santo Amaro da Imperatriz 

Municiplos Llmltrofes: 
Angelina, Anitápolis, Rancho 
Queimado, Santo Amaro da 

Imperatriz, São Bonifácio e São 
Pedro de Alcântara. 

Clima: 
Mesotérmico Úmido 

Etnias Predominantes: 
Alemã e Portuguesa 

Rellglões Predominantes: 
Católica e Luterana 

Santo Padroeiro: 
Sagrado Coração de Jesus 

Altitude: 70 metros 

Latitude: 27°41 '59"S 

Longitude: 48º49'02"0 

População: 6.646 hab. 
IBGE 2021 

Temperatura: 
Média Anual: 18,3º C 

Distância da Capital: 
36 Km 

Principais Vias de Acesso: 
Rodovias BR 282 e 

SC435 

Região: 
Grande Florianópolis 

Base Econômica: 
Agricultura, Avicultura 

e Turismo 

Turismo: 
Colônias Alemãs 
Águas Termais 

Gentlllco: 
Aguasmomense 

estado de õanta Catarina 
'Prefeitura municipal de Aguas mornas 
Praça José Adão Lehmkuhl, 62 - Centro - Fone: (48) 2013-1100 

CEP: 88150-000 -Aguas Mornas - Santa Catarina 
www.aguasmornas.sc.gov.br 

Car20 
Assistente Social 

Carga horária Salário-base 

30 
Psicólogo 

R$ 4.758,72 

40 R$ 4.144,69 

Orientador Social 40 R$ 2.472,13 

Coordenador 40 R$ 2.763,15 

Parágrafo único. A remuneração dos profissionais inseridos nas equipes dos serviços 

descritos será reajustada na época e de acordo com os índices aplicados à remuneração 

dos servidores do quadro permanente efetivo do Município, e farão jus aos beneficios 

garantidos aos demais servidores municipais. 

Art. 6° São atribuições dos cargos: 

I - são atribuições da equipe técnica de nível superior (Assistente Social e Psicólogo) 

doCRAS: 

a) acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias 

doCRAS; 
b) planejamento e implementação do PAIF, de acordo com as características do 

território de abrangência do CRAS; 
c) mediação de grupos de famílias dos PAIF; 

d) realização de atendimento particularizados e visitas domiciliares às famílias 

referenciadas ao CRAS; 
e) desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território; 

f) apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo(s) serviço(s) de 

convivência e fortalecimento de vínculos desenvolvidos no território ou no CRAS; 

g) acompanhamento de famílias encaminhadas pelos serviços de convivência e 

fortalecimento de vínculos ofertados no território ou no CRAS; 

h) realização da busca ativa no território de abrangência do CRAS e desenvolvimento 

de projetos que visam prevenir aumento de incidência de situações de risco; 

i) acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades; 

j) alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e 

planejamento do trabalho de forma coletiva. 

k) articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de 

abrangência; 
1) realização de encaminhamento, com acompanhamento, para a rede socioassistencial; 

m) realização de encaminhamentos para serviços setoriais; 

n) participação das reuniões preparatórias ao planejamento municipal ou do DF; 

o) participação de reuniões sistemáticas no CRAS, para planejamento das ações 

semanais a serem desenvolvidas, definição de fluxos, instituição de rotina de 

atendimento e acolhimento dos usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos 

de informações com outros setores, procedimentos, estratégias de resposta às 

demandas e de fortalecimento das potencialidades do território. 

II - São atribuições do Orientador Social: 

f 
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a) apoio ao trabalho dos técnicos de nível superior da equipe de referência do CRAS, em 
especial no que se refere às funções administrativas; 

b) participação de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação 
do processo de trabalho com a equipe de referência do CRAS; 

c) recepção e oferta de informações às famílias usuárias do CRAS; 
d) mediação dos processos grupais, próprios dos serviços de convivência e 

fortalecimentos de vínculos, ofertados no CRAS; 
e) participação de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação 

do processo de trabalho com a equipe de referência do CRAS; 
f) participação das atividades de capacitação (ou formação continuada) da equipe de 

referência do CRAS. 

m - São atribuições do Coordenador do CRAS: 

a) articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS e a 
implementação dos programas, serviços e projetos de proteção social básica 
operacionalizados nessa unidade; 

b) coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro de informações e a 
avaliação das ações, programas, projetos, serviços e beneficias; 

c) participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos para 
garantir a efetivação da referência e contrarreferência; 

d) 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; 

e) definir, com a participação da equipe de profissionais, os critérios de inclusão, 
acompanhamento e desligamento das famílias, dos serviços ofertados no CRAS; 

f) 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; 

g) promover a articulação entre serviços, transferência de renda e beneficios 
socioassistenciais na área de abrangência do CRAS; 

h) definir,junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-metodológicos 
de trabalho social com famílias e dos serviços de convivência; 

i) contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia, eficiência e impactos 
dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários; 

j) efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial 
no território de abrangência do CRAS e fazer a gestão local desta rede; 

k) efetuar ações de mapeamento e articulação das redes de apoio informais existentes 
no território (lideranças comunitárias, associações de bairro); 

1) 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 ( ou do DF) de Assistência 
Social; 

m) participar dos processos de articulação intersetorial no território do CRAS; 
n) averiguar as necessidades de capacitação da equipe de referência e informar a 

Secretaria de Assistência Social ( do Município ou do DF); 

f 
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o) planejar e coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência do CRAS, 

em consonância com as diretrizes da Secretaria de Assistência Social ( do Município 

ou do DF); 

P) participar das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria de Assistência 

Social ( do Município ou do DF), contribuindo com sugestões estratégicas para a 

melhoria dos serviços a serem prestados; 

q) participar de reuniões sistemáticas, com os demais trabalhadores da Assistência 

Social. 

Art. 7º Ao cessar, em definitivo, o repasse oriundo do Fundo Nacional de Assistência 

Social para os serviços, os servidores eventualmente lotados no CRAS deverão retornar 

aos seus cargos respectivos dentro da Estrutura Administrativa do Município. 

Art. 8º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação da 

Assistência Social, podendo ser utilizados os recursos do Fundo Nacional de Assistência 

Social e Fundo Estadual de Assistência Social. 

Art.9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

de 2023. 

O ROPRIM 
PREFEITO MUNICIPAL 
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