REGIMENTO
INTERNO

Apresentação
Elaine Medeiros
Em meados do ano de 2019, iniciou-se o trabalho de criação do Regimento
Interno da Secretaria Municipal de Assistência Social. A simples atualização do antigo
certamente não seria suficiente, importaria em uma série de remendos sobre aquilo
que há muito a Assistência Social deixou para trás.
Renovar, evidentemente, é a solução mais adequada. Não bastaria apenas a
excelência do texto que viesse a conter o Regimento, era necessário que sua
organização, escrita e inúmeras revisões fossem, também, diferentes.
Assim, foi nutrida a ideia de um Regimento que contasse com a expertise dos
mais afluentes na área, mas, sobretudo, que retratasse a realidade local e
aprimorasse rotinas pré-estabelecidas no órgão e no Município.
Com a inestimável colaboração de todos os setores, departamentos e unidades
da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), a redesenhamos. Apelos,
sugestões, ideias, foram igualmente ouvidas, discutidas e minuciosamente debatidas.
Até a data de sua final confecção, não se soube de nenhum outro órgão que
contemple em seu Regimento Interno procedimentos da Lei federal nº 12.527/11, a
chamada Lei de Acesso à Informação. É a transparência, a mais clara demonstração
de lisura de atos administrativos, levada a efeito neste órgão.
Outra importante preocupação foi a da perenidade dos competentes votos aqui
encampados. Como solução, a instituição da Comissão de Revisão e
Aperfeiçoamento do Regimento, que garantirá a representação da dinâmica da
Assistência Social e das reconfigurações políticas administrativas que sobrevirem.
Antes de sequer promulgado, a receptividade deste Regimento Interno foi
orgânica. Fato imprevisível que tem como causa o esforço coordenado dos
envolvidos, funcionários de excelência que tornaram o impossível em realidade, muito
além das primeiras expectativas.
E assim, para a nova década que se anuncia, é concebido este Regimento
Interno da Secretaria Municipal de Assistência Social. Feito por todos e para todos.
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PORTARIA Nº. 007, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021.
(Publicada no Diário Oficial do Município do dia 09 de fevereiro de 2021)
DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA IGUAÇU
A Secretária Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica aprovado o Regimento Interno e o Organograma da Secretaria Municipal de
Assistência Social na forma dos Anexos desta portaria.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
Elaine Medeiros Fonseca da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social

ANEXO I
REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LIVRO I
DA ORGANIZAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
TÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO, FINALIDADE E COMPETÊNCIA
Art. 1. A Secretaria Municipal de Assistência Social é um órgão de execução programática
integrante da Administração Pública Municipal, diretamente vinculada ao Gabinete do Prefeito.
Art. 2. Para a consecução de sua finalidade, caberá à Secretaria Municipal de Assistência
Social o seguinte:
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I.

elaborar o Plano Municipal das Políticas da Assistência Social, da Mulher, da Segurança

Alimentar e Nutricional e dos Direitos Humanos, com a participação de órgãos governamentais
e não-governamentais, submetendo-os à aprovação dos seus respectivos Conselhos;
II.

coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social,

em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e da Política
Nacional de Assistência Social - PNAS;
III.

coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal da Mulher, com vista à

sua promoção social, à eliminação de barreiras no mercado de trabalho e a todas as formas de
discriminação e de violência contra sua dignidade humana;
IV.

coordenar, fomentar, acompanhar e avaliar as ações voltadas à Política dos Direitos

Humanos;
V.

atuar na execução, no acompanhamento e na avaliação da Política Municipal de

Segurança Alimentar e Nutricional, na esfera de sua competência, articulada às Políticas de
Transferência de Renda e da Assistência Social;
VI.

articular-se com os Conselhos vinculados à Secretaria e com os demais Conselhos

Municipais, consolidando a gestão participativa na definição e controle social das políticas
públicas;
VII.

celebrar ajustes com órgãos públicos, entidades privadas e organizações não-

governamentais, visando à execução, em rede, dos serviços socioassistenciais;
VIII.

gerenciar o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, na forma da legislação

vigente, bem como os demais recursos orçamentários destinados à Assistência Social,
assegurando a sua plena utilização e eficiente operacionalidade;
IX.

propor e participar de atividades para a capacitação sistemática de gestores,

conselheiros e técnicos, no que tange à gestão das Políticas Públicas implementadas pela
Secretaria;
X.

convocar juntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS a

Conferência Municipal de Assistência Social;
XI.

proceder, no âmbito de seu Órgão, a gestão e o controle financeiro dos recursos

orçamentários previstos na sua Unidade, bem como a gestão de pessoas e recursos materiais
existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Executivo;
XII.

desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas na sua área de

competência.

TÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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Art. 3. A Secretaria Municipal de Assistência Social é constituída das seguintes unidades
organizacionais:
I.

Gabinete do Secretário;
a)

Assessoria de Comunicação Social (ASCOM);

b)

Unidade de Vigilância Socioassistencial (UVSA);

c)

Ouvidoria Social.

II.

Subsecretaria de Gestão (SUBG):
a)

Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);

b)

Unidade de Recursos Humanos (RH);

c)

Assessoria Técnica Jurídica (ATJUR);

d)

Setor de Protocolo e Arquivo (SEPA);

e)

Setor de Tecnologia da Informação (STI).

III.

Superintendência da Proteção Social Básica (SPSB):
a)

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS);

b)

Espaço Municipal da Terceira Idade (ESMUTI);

c)

Unidade de Proteção Social Básica no Domicílio (PSB no Domicílio).

IV.

Superintendência da Proteção Social Especial (SPSE);
a)

Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS);

b)

Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua

(CREPOP);
c)

Unidades de Acolhimento Institucional (UACI);

d)

Unidade de Família Acolhedora (UFAC).

V.

Superintendência de Programas Sociais (SPS):
a)

Gestão de Segurança Alimentar e Nutricional (GSAN);
1)

Setor de Alimentação e Nutrição (SAN);

2)

Banco de Alimentos Laranjais de Nova Iguaçu (BALNI).

b)

Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único (GPBF);

c)

Gestão de Benefícios (GB);

d)

Gestão do Trabalho no SUAS (GTSUAS);

e)

Agência Nova Iguaçu de Oportunidades (AOPNI);

f)

Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência (NAPD);

g)

Núcleo de Atendimento ao Idoso (NAI).

VI.

Diretoria de Direitos Humanos (DDH);

VII. Coordenadoria de Políticas para as Mulheres (CPM):
VII.

Superintendência de Políticas para as Mulheres (SPM): (Nova redação dada pela

Portaria nº 030, de 02 de agosto de 2021 – D.O. 04.08.2021)
a)

Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM).

VIII. Núcleo de Atendimento ao Cidadão (NAC).
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VIII.

(revogado). (Nova redação dada pela Portaria nº 030, de 02 de agosto de 2021 – D.O.

04.08.2021)
Parágrafo único. O Organograma da Secretaria Municipal de Assistência Social seguirá o
disposto no Anexo II.

TÍTULO III
DA CARACTERIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS
CAPÍTULO I
DO GABINETE DO SECRETÁRIO
Art. 4. O Gabinete do Secretário é a unidade de apoio e assessoramento direto ao Secretário
Municipal de Assistência Social em suas rotinas administrativas e institucionais.
Art. 5. O Gabinete do Secretário compete:
I.

assessorar o Secretário no estabelecimento, na manutenção e no desenvolvimento de

suas relações internas e externas;
II.

organizar e atualizar a agenda de compromissos do Secretário;

III.

confeccionar, acompanhar e encaminhar os ofícios, memorandos e outros expedientes

exarados pelo Secretário ao Setor de Protocolo Arquivo para expedição;
IV.

manter arquivo de relatórios, instruções normativas, correspondências e outros

documentos de interesse do Secretário;
V.

acompanhar, juntamente à Assessoria de Comunicação, a divulgação de notícias e

informações de interesse do Secretário;
VI.

encaminhar os Atos Oficiais da Secretaria para publicação no Diário Oficial do Município;

VII.

dispor de banco de dados atualizado com as informações das ações executadas pela

Secretaria Municipal de Assistência Social;
VIII.

desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas na sua área de

competência pelo Secretário.

SEÇÃO I
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Art. 6. A Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) é o setor, vinculado ao gabinete do
secretário, responsável pelas ações relacionadas à comunicação social da Secretaria Municipal
de Assistência Social, por meio de mídias sociais digitais, criações gráficas, produções
audiovisuais e outros instrumentos de comunicação, devendo se incumbir das atividades que lhe
forem designadas para preservação, promoção e reconhecimento da boa imagem institucional
da Secretaria Municipal de Assistência Social perante toda a sociedade.
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Art. 7. Compete a Assessoria de Comunicação Social:
I.

organizar e mediar, com as superintendências solicitantes, as demandas no âmbito da

comunicação;
II.

desenvolver a ilustração de materiais gráficos, quando requerido;

III.

cobrir eventos por meio de registros fotográficos e, sendo conveniente, por meio de

registros audiovisuais;
IV.

criar vídeos e outros produtos audiovisuais ou apenas visuais, para fins específicos de

eventos, serviços e programas da Secretaria de Assistência Social;
V.

confeccionar e diagramar boletins informativos, pelo menos uma vez, a cada mês;

VI.

divulgar o trabalho da Secretaria em mídias diversas, devendo, para tanto, produzir

textos, gerenciar páginas de mídias sociais, elaborar arte, impulsionar conteúdo, entre outras
ações que se mostrem viáveis ao reconhecimento da imagem institucional da Secretaria
Municipal de Assistência Social;
VII.

responder às indagações da imprensa;

VIII.

desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas na sua área de

competência.

SEÇÃO II
DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
Art. 8. A Unidade de Vigilância Socioassistencial (UVSA) é uma estrutura que deve apoiar
atividades de planejamento, organização, execução e monitoramento de ações desenvolvidas
pela gestão e pelos serviços, produzindo, sistematizando e analisando informações
territorializadas sobre as situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e
indivíduos e sobre os padrões de oferta dos serviços e benefícios socioassistenciais,
considerando questões afetas ao padrão de financiamento, ao tipo, volume, localização e
qualidade das ofertas e das respectivas condições de acesso.
Art. 9. Compete a Unidade de Vigilância Socioassistencial:
I.

elaborar e atualizar, em conjunto com as áreas de proteção social básica e especial, os

diagnósticos circunscritos aos territórios de abrangência dos CRAS e CREAS;
II.

colaborar com o planejamento das atividades pertinentes ao cadastramento e à

atualização cadastral do Cadastro Único, em âmbito municipal;
III.

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

CRAS e CREAS, informações e indicadores territorializados, extraídos do Cadastro Único, que
possam auxiliar as ações de busca ativa e subsidiar as atividades de planejamento e avaliação
dos próprios serviços;
IV.

fornecer, sistematicamente, aos CRAS e aos CREAS listagens territorializadas das

famílias em descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família, com bloqueio ou
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suspensão do benefício, e monitorar a realização da busca ativa dessas famílias pelas referidas
unidades e o registro do acompanhamento que possibilita a interrupção dos efeitos do
descumprimento sobre o benefício das famílias;
V.

fornecer, sistematicamente, aos CRAS e aos CREAS listagens territorializadas das

famílias beneficiárias do BPC e dos benefícios eventuais e monitorar a realização da busca ativa
dessas famílias pelas referidas unidades para inserção nos respectivos serviços;
VI.

utilizar a base de dados do Cadastro Único como instrumento permanente de

identificação das famílias que apresentem características de potenciais demandantes dos
distintos serviços socioassistenciais e, com base em tais informações, planejar, orientar e
coordenar ações de busca ativa a serem executadas pelas equipes do CRAS e do CREAS;
VII.

utilizar a base de dados do Cadastro Único como ferramenta para construção de mapas

de vulnerabilidade social dos territórios, para traçar o perfil de populações vulneráveis e estimar
a demanda potencial dos serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial e sua
distribuição no território;
VIII.

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,
quando esses não forem específicos de um programa, serviço ou benefício;
IX.

realizar a gestão do cadastro de unidades da rede socioassistencial privada no

CADSUAS, quando não houver na estrutura do órgão gestor área administrativa específica
responsável pela relação com a rede socioassistencial privada;
X.

coordenar, em âmbito municipal, o processo de preenchimento dos questionários do

Censo SUAS, zelando pela qualidade das informações coletadas.
XI.

coordenar e acompanhar a alimentação dos sistemas de informação que provêm dados

sobre a rede socioassistencial e sobre os atendimentos por ela realizados, mantendo diálogo
permanente com as áreas de Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial, que são
diretamente responsáveis pela provisão dos dados necessários à alimentação dos sistemas
específicos ao seu âmbito de atuação;
XII.

analisar, periodicamente, os dados dos sistemas de informação do SUAS, utilizando-

os como base para a produção de estudos e indicadores;
XIII.

coordenar o processo de realização anual do Censo SUAS, zelando pela qualidade das

informações coletadas;
XIV.

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;
XV.

coordenar, de forma articulada com as áreas de Proteção Social Básica e de Proteção

Social Especial, as atividades de monitoramento da rede socioassistencial, de forma a avaliar,
periodicamente, a observância dos padrões de referência relativos à qualidade dos serviços
ofertados;

11

XVI.

estabelecer articulações intersetoriais de forma a ampliar o conhecimento sobre os riscos

e as vulnerabilidades que afetam as famílias e os indivíduos em um dado território, colaborando
para o aprimoramento das intervenções realizadas.

SEÇÃO III
DA OUVIDORIA SOCIAL
Art. 10. A Ouvidoria Social é o setor, vinculado diretamente ao Secretário, que terá como objetivo
precípuo o aprimoramento da oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais através do recebimento de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões,
elogios e outros pronunciamentos relacionados a política de assistência social.
Art. 11. A Ouvidoria Social é o canal de comunicação direto entre a sociedade e a Secretaria
Municipal de Assistência Social.
Art. 12. A Ouvidoria Social tem como princípios basilares:
I.

o tratamento humanizado;

II.

a cordialidade, a não-discriminação, a qualidade, a simplicidade, a agilidade, a

responsabilidade e a excelência no cumprimento de suas competências;
III.

a promoção da adoção de conciliação e mediação;

IV.

a prevenção de casos de judicialização;

V.

a promoção da acessibilidade;

VI.

a atuação em conjunto com outros órgãos e entidades, públicos ou privados;

VII.

a busca pelo constante aprimoramento da oferta das ações oferecidas pela política de

assistência social no município;
VIII.

o fortalecimento do controle social.

Art. 13. Compete à Ouvidoria Social:
I.

receber e encaminhar aos setores correspondentes solicitações, reclamações,

denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos atinentes à política de assistência
social;
II.

receber e encaminhar denúncias referentes à violação de direitos, que atingem a política

de assistência social, acompanhando o tratamento até a efetiva conclusão;
III.

elaborar e atualizar a Carta de Serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social,

na forma do art. 7º da Lei Federal nº 13.460/17;
IV.

criar e manter um cadastro com as manifestações recebidas classificando-as de acordo

com critérios de tipo e nível de prioridade;
V.

elaborar, anualmente, o relatório de gestão a ser apresentado ao Secretário Municipal

de Assistência Social, observado o art. 15 da Lei Federal nº 13.460/17;
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VI.

atuar em conjunto com a Vigilância Socioassistencial visando o aprimoramento da oferta

das ações prestadas pela assistência social no Município.
Art. 14. As manifestações recebidas na Ouvidoria Social conterão a identificação do requerente
e serão registradas e classificadas, dentre outros, de acordo com critérios de tipo e nível de
prioridade e serão concluídas em prazos definidos de acordo com o grau de complexidade.
§1º. As manifestações serão formuladas por qualquer pessoa, vedada, em qualquer hipótese, a
recusa do recebimento.
§2º. A identificação do requerente tratada no caput é informação pessoal protegida com restrição
de acesso nos termos da Lei Federal nº 12.527/11.
§3º. As manifestações serão recebidas por meio eletrônico, presencial ou telefônico, de modo
escrito ou verbal, hipótese em que deverão ser reduzidas a termo.
§4º. Após a recepção da manifestação a Ouvidoria Social fornecerá um comprovante de
recebimento ao manifestante.
Art. 15. Aplicar-se-á a Ouvidoria Social de que trata essa lei, no que couber, as disposições na
Lei Federal nº 13.460/17.

CAPÍTULO II
DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO
Art. 16. A Subsecretaria de Gestão (SUBG) é a unidade técnica de apoio e assessoramento
direto e imediato ao Secretário Municipal de Assistência Social.
Art. 17. Compete a Subsecretaria de Gestão:
I.

preparar estudos e coletar dados, informações e subsídios, interna ou externamente, em

apoio às decisões do Secretário;
II.

prestar assessoramento técnico ao Secretário no processo de planejamento, execução

e avaliação de desempenho e qualidade das ações executadas pela Secretaria Municipal de
Assistência Social;
III.

atuar nos processos de planejamento e execução das leis orçamentárias atinentes à

Secretaria Municipal de Assistência Social, em articulação com os órgãos afins do Município,
mediante à garantia da participação e deliberação dos respectivos conselhos;
IV.

coordenar e avaliar as atividades de cada setor vinculado à Subsecretaria;

V.

desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas na sua área de

competência pelo Secretário.
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SEÇÃO I
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 18. O Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) é um fundo especial, vinculado à
Subsecretaria de Gestão, cuja finalidade precípua é a de proporcionar recursos para o
desenvolvimento das ações na área da assistência social, prezando pela participação, pela
transparência e pela efetivação do controle social.
Art. 19. O Fundo Municipal de Assistência Social, em consonância com o art. 28, § 1º da Lei
Federal nº 8.742/93, será gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, sob orientação
do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), na forma estabelecida em seu
regulamento próprio.

SEÇÃO II
DA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS
Art. 20. A Unidade de Recursos Humanos (RH) é o setor vinculado à Subsecretaria de Gestão e
responsável pelas demandas que envolvem a gestão de recursos humanos no âmbito da
Secretaria Municipal de Assistência Social, mediante articulação com o órgão central de
Recursos Humanos do Município.
Art. 21. Compete a Unidade de Recursos Humanos:
I.

desenvolver e manter rotinas administrativas atinentes ao controle de Recursos

Humanos da Secretaria;
II.

prestar, quando solicitado, informações aos servidores da Secretaria referentes à área

de atuação do setor;
III.

prestar informações relativas a férias, faltas e pagamentos proporcionais de todos os

funcionários efetivos, celetistas, cargos comissionados, estagiários e cedidos para fins de
lançamento no Sistema de Recursos Humanos (RH);
IV.

controlar o registro de frequência dos funcionários efetivos, celetistas, cargos

comissionados, estagiários e cedidos e todas as atividades a eles relacionados;
V.

manter atualizados, através de fichas funcionais, os dados dos servidores efetivos,

celetistas, cargos comissionados, estagiários e cedidos, bem como todas as informações
relativas à vida funcional;
VI.

confeccionar as correspondências oficiais referente à área de atuação do setor;

VII.

realizar o encaminhamento de estagiários e servidores à Junta Médica do Município

sempre que necessário;
VIII.

arquivar aviso de férias nas fichas funcionais, após assinatura e autorização da chefia;

IX.

controlar a contratação de estagiários e a renovação de contratos de estágio;
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X.

prestar informações gerais inseridas e despachadas em processos para atender as

solicitações formuladas que sejam atinentes à área de recursos humanos;
XI.

desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas na sua área de

competência.

SEÇÃO III
DA ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA
Art. 22. A Assessoria Técnica Jurídica (ATJUR) é o órgão setorial integrante do sistema jurídico
municipal, subordinado, tecnicamente, à Procuradoria Geral do Município, nos termos da Lei
Complementar nº 52/2017 e, administrativamente, ao Secretário de Assistência Social, sendo
setor integrante da Subsecretaria de Gestão.
Art. 23. A Assessoria Técnica Jurídica (ATJUR) é responsável pelo assessoramento jurídico do
Secretário de Assistência Social e deve exercer as suas atribuições nos termos do que dispõe a
Lei Complementar nº 52/2007 e o Decreto nº 10.874/2017, podendo realizar as seguintes
funções:
I.

programar, organizar, orientar e executar as atividades relacionadas com os serviços

jurídicos, no âmbito da SEMAS;
II.

observar as orientações, pareceres e atos normativos expedidos pela Procuradoria Geral

do Município;
III.

analisar e lavrar os instrumentos relativos a contratos, convênios e acordos, observadas

as minutas-padrão fixadas pela Procuradoria Geral do Município;
IV.

opinar pela remessa de processos à Procuradoria Geral do Município, em função de sua

complexidade, desde que instruído com prévio parecer analítico e fundamentado da própria
ATJUR;
V.

manter atualizada a coletânea de leis, decretos, jurisprudência e outros documentos de

natureza jurídica de interesse da SEMAS.

SEÇÃO IV
DO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO
Art. 24. O Setor de Protocolo e Arquivo (SEPA) é o setor responsável pelo controle da tramitação
de expedientes na Secretaria.
Art. 25. Compete ao Setor de Protocolo e Arquivo da SEMAS as seguintes atribuições:
I.

autuar e protocolar processos após requisição do Secretário, Subsecretário ou

Superintendente da Assessoria Técnica Jurídica;
II.

proceder ao registro da tramitação dos processos administrativos, que deve conter, no

mínimo, setor remetente e setor destinatário, data e hora da remessa, data e hora da entrega,
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identificação com matrícula do remetente e identificação com matrícula daquele que recebeu os
autos;
III.

manter registro da tramitação de processos administrativos, que deve conter, no mínimo,

setor remetente e setor destinatário, data e hora da remessa, data e hora da entrega,
identificação com matrícula do remetente e identificação com matrícula daquele que recebeu os
autos;
IV.

tramitar os processos administrativos em prazo nunca superior a vinte e quatro horas

úteis;
V.

dispor da localização de todos os processos administrativos da Secretaria e informá-la,

quando, eventualmente, requerido;
VI.

observar a autuação, integridade, numeração e fidelidade dos processos administrativos;

VII.

dar entrada e saída nos expedientes e correspondências oficiais entregues ao

Secretário;
VIII.

acondicionar os autos do processo administrativo pelo prazo assinalado pelo Secretário,

Subsecretário ou Assessor Técnico Jurídico, findo o qual deverá devolvê-lo;
IX.

arquivar e desarquivar os processos administrativos, quando requisitado, mediante

despacho, pelo Secretário, Subsecretário ou Assessor Técnico Jurídico;
X.

desempenhar outras competências correlatas que forem atribuídas pelo Secretário;

§1º. A remessa de processos administrativos deve ocorrer por simples cota, escrita no verso da
última manifestação dos autos ou por meio de despacho impresso e atravessado nos autos com
a indicação do destinatário da remessa, dispensado o uso de memorandos para tramitação
interna de processos.
§2º. O registro da tramitação dos processos administrativos será feito, preferencialmente, por
meio eletrônico em sistema previamente aprovado pelo setor de tecnologia da informação.

SEÇÃO V
DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Art. 26. O Setor de Tecnologia da Informação (STI) é a unidade responsável pelo gerenciamento
e suporte técnico de informática no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 27. Compete ao Setor de Tecnologia da Informação:
I.

acompanhar as atividades de informática na Secretaria Municipal de Assistência Social,

fornecendo o suporte técnico necessário;
II.

analisar e identificar a necessidade de treinamento em informática;

III.

aplicar, no que couber à Secretaria Municipal de Assistência Social, a Política de

Segurança definida para a Rede de Dados da prefeitura;
IV.

analisar rotinas e sugerir padronização de procedimentos visando à melhoria no

desempenho das atividades;
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V.

fiscalizar os usuários da SEMAS, quanto à utilização da política de normas e padrões de

utilização;
VI.

instalar, testar, manter, documentar e otimizar os softwares básicos e de apoio, além de

desenvolver novos bancos de dados para todos os setores da Secretaria que assim
necessitarem;
VII.

prestar suporte na utilização de software básico, produtos, equipamentos e utilitários,

seguindo as normas e procedimentos relativos ao uso dessas ferramentas;
VIII.

prestar manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática da SEMAS

e em todas as unidades descentralizadas ligadas a ela;
IX.

executar e controlar os recursos de hardware, mantendo um cadastro atualizado do

parque de equipamentos;
X.

dar suporte a eventos externos e internos que demandem o uso de recursos de

multimídia, montando e desmontando os equipamentos de projeção e orientando o usuário a
manuseá-los durante a apresentação;
XI.

instalar a infraestrutura de rede lógica nos diversos setores da Secretaria, quando da

necessidade de acomodação de novos computadores;
XII.

especificar a configuração de hardware adequada para todos os setores internos e

externos, quando da necessidade de aquisição de novos equipamentos informática;
XIII.

manter interligados à intranet e à internet todos os computadores da Secretaria e das

unidades descentralizadas;
XIV.

analisar e propor as modificações necessárias na infraestrutura de todos os imóveis

alugados ou adquiridos pela Secretaria, quando forem dispor de recursos de informática e acesso
à intranet e à internet;
XV.

dar apoio técnico aos servidores públicos encarregados pelos setores de informática das

unidades descentralizadas.

CAPÍTULO III
DA SUPERINTENDÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Art. 28. A Superintendência da Proteção Social Básica (SPSB), diretamente subordinado ao
Secretário e dirigido por um técnico de referência no Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), é a Superintendência responsável pela gestão da Proteção Social Básica no município.
Art. 29. Caberá a Superintendência da Proteção Social Básica as seguintes atribuições:
I.

planejar, coordenar, executar e avaliar as ações dos Serviços, Programas, Projetos e

Benefícios da política de Proteção Social Básica que visem à prevenção e à proteção das
situações de vulnerabilidades e riscos em consonância com a Política Nacional de Assistência
Social – PNAS e com o Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
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II.

supervisionar, orientar e controlar as ações executadas pelos Centros de Referência de

Assistência Social – CRAS;
III.

supervisionar os planos de trabalho das instituições conveniadas com a Secretaria e que

executam ações da Política de Proteção Social Básica;
IV.

criar padrões, referências e indicadores para monitorar, acompanhar e avaliar os

resultados, a eficácia e a efetividade social das ações dos Serviços, Programas, Projetos,
Atividades, Convênios e Benefícios da Superintendência;
V.

monitorar e avaliar as ações dos Serviços, Programas, Projetos, Atividades e Benefícios

da Política de Proteção Social Básica;
VI.

estabelecer mecanismos e articular com instituições públicas que executam ações das

demais políticas básicas dos três entes federativos, instituições privadas e organizações não
governamentais, voltadas ao atendimento dos usuários nas situações de vulnerabilidade pessoal
e social;
VII.

manter atualizado um sistema de informações e dados sobre projetos, atividades e

serviços, programas sociais desenvolvidos pela SEMAS, com vista ao planejamento, ao
desenvolvimento e à avaliação das ações da Política de Proteção Social Básica;
VIII.

participar de estudos e pesquisas para subsidiar as ações relativas à Política de Proteção

Social Básica;
IX.

avaliar os Planos de Trabalho dos Programas que, posteriormente, serão encaminhados

para aprovação pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;
X.

desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas na sua área de

competência.

SEÇÃO I
DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 30. Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) são unidades públicas
municipais, localizadas em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social,
destinadas à articulação e à execução de serviços, programas e projetos socioassistenciais de
proteção social básica às famílias e aos indivíduos no seu território de abrangência que estejam
em situação de vulnerabilidade e risco social.
Art. 31. Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) competem o seguinte:
I.

atender famílias e realizar o acompanhamento familiar por meio do Serviço de Proteção

e Atendimento Integral à Família – PAIF;
II.

oferecer o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), de acordo com

as faixas etárias e as situações prioritárias, executando o preconizado nos percursos etários,
além de ofertar oficinas culturais, esportivas, de artes entre outras;
III.

promover atividades envolvendo grupos de famílias da comunidade em que se insere;
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IV.

cadastrar e atualizar os dados do Cadastro Único- CadÚnico;

V.

fornecer informações e dados que lhe sejam requeridas pelo Gabinete do Secretário,

Assessoria Técnica Jurídica ou o Superintendência ao qual esteja vinculado;

SEÇÃO II
DO ESPAÇO MUNICIPAL DA TERCEIRA IDADE
Art. 32. O Espaço Municipal da Terceira Idade (ESMUTI) é um centro de convivência que conta
com atendimento psicossocial, atividades culturais, físicas, de lazer e artísticas para idosos com
idade igual ou superior a sessenta anos encaminhados pelo CRAS da região de seu domicílio.
Art. 33. Compete ao ESMUTI:
I.

oferecer espaço de encontro para os idosos ou intergeracionais com vistas à promoção

da convivência familiar e comunitária;
II.

propiciar vivência que valorize as experiências e estimule e potencialize o poder de

decisão a fim de desenvolver a autonomia e o protagonismo social dos usuários;
III.

detectar necessidades e motivações e desenvolver potencialidades e capacidades para

projetos de vida.

SEÇÃO III
DA UNIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO
Art. 34. A Unidade de Proteção Social Básica no Domicílio destina-se a pessoas com deficiência
ou idosas e tem por finalidade a garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a
inclusão social, a igualdade de oportunidades, a participação e o desenvolvimento da autonomia
do público alvo, prevenindo situações de risco, exclusão e isolamento, por meio de atendimentos
realizados em visita domiciliar pela equipe técnica, que agirá segundo o plano de
desenvolvimento do usuário e o projeto de acompanhamento para cada caso desenvolvido.
Art. 35. Cabe a Unidade de Proteção Social Básica no Domicílio:
I.

prevenir agravos que possam desencadear rompimento de vínculos familiares e sociais;

II.

prevenir confinamento de idosos ou pessoas com deficiência;

III.

identificar situações de dependência;

IV.

colaborar com redes inclusivas no território;

V.

prevenir o acolhimento institucional de pessoas com deficiência ou pessoas idosas por

meio da promoção de inclusão social;
VI.

sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão de pessoas

com deficiência e pessoas idosas buscando a desconstrução de mitos e preconceitos;
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VII.

desenvolver estratégias para estimular e potencializar recursos das pessoas com

deficiência e pessoas idosas, de suas famílias e da comunidade no processo de habilitação,
reabilitação e inclusão social;
VIII.

oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencialidades, a defesa

de direitos e o estímulo à participação cidadã;
IX.

incluir usuários e familiares no sistema de proteção social e serviços públicos, conforme

necessidades, inclusive pela indicação de acesso a benefícios e programas de transferência de
renda;
X.

contribuir para o resgate e a preservação da qualidade, integridade e melhoria na

qualidade de vida dos usuários;
XI.

auxiliar a construção de contextos inclusivos;

XII.

promover um acompanhamento centrado nas reais demandas dos usuários e suas

famílias, que identifique as suas vulnerabilidades e potencialidades, com vistas à prevenção de
agravos que possam propiciar o rompimento dos vínculos familiares e social, o confinamento e
a exclusão social.

CAPÍTULO IV
DA SUPERINTENDÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Art. 36. A Superintendência da Proteção Social Especial (SPSE), diretamente subordinado ao
Secretário e dirigido por um técnico de referência no Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), é a Superintendência responsável pela gestão da Proteção Social Especial no
município.
Art. 37. Caberá a Superintendência da Proteção Social Especial as seguintes atribuições:
I.

planejar, coordenar, executar as ações dos Programas, Projetos, Atividades e Serviços

da Política de Proteção Social Especial para atendimento em rede a usuários do Sistema Único
de Assistência Social – SUAS que se encontram em situação de risco circunstancial ou
conjuntural, em consonância com o Plano Municipal de Assistência Social;
II.

supervisionar, orientar e controlar as ações executadas pelos Centros de Referência

Especializada de Assistência Social – CREAS;
III.

supervisionar os planos de trabalho das instituições conveniadas com a Secretaria que

executam ações da Política de Proteção Social Especial;
IV.

criar padrões, referências e indicadores para monitorar, acompanhar e avaliar os

resultados, a eficácia, a eficiência e a efetividade social das ações dos Programas, Projetos,
Atividades, Convênios, Serviços e Benefícios da Superintendência;
V.

monitorar e avaliar as ações dos programas e projetos de média e alta complexidade, da

Política de Proteção Social Especial;
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VI.

estabelecer mecanismos e articular com instituições públicas que executam ações das

demais políticas básicas dos três entes federativos, instituições privadas e organizações não
governamentais, voltadas ao atendimento dos usuários que se encontram em situação de risco
circunstancial ou conjuntural;
VII.

manter atualizado um sistema de informações e dados sobre Programas, Projetos,

Atividades e Serviços, com vistas ao planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações da
Política de Proteção Social Especial;
VIII.

participar de estudos e pesquisas para subsidiar as ações relativas à Política de Proteção

Social Especial;
IX.

definir diretrizes para a identificação e organização dos programas e serviços de

Proteção Social Especial que compõem a Política Nacional de Assistência Social – PNAS;
X.

coordenar, orientar e promover serviços e ações de abordagem de pessoas em situação

de rua por suas equipes de abordagem social, para atendimentos emergenciais e
encaminhamentos ao Centro de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS ou
Centro de Referência Especializado para Pessoa em Situação de Rua – CENTRO POP;
XI.

coordenar os serviços de acolhimento e articular junto com as entidades de Acolhimento

que integram a rede conveniada;
XII.

desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas na sua área de

competência.

SEÇÃO I
DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 38. Os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) são as
unidades públicas de abrangência municipal ou regional, destinadas à prestação de serviços a
indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de
direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas da Assistência Social.
Art. 39. Aos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) compete o
seguinte:
I.

prestar atendimento socioassistencial especializado, em sua área de abrangência, às

diversas situações de violação de direitos;
II.

atender aos usuários da assistência social que tenham seus direitos violados;

III.

direcionar ações socioassistenciais implementadas para a família, na perspectiva de

potencializar sua capacidade protetiva e fortalecer os vínculos familiares e comunitários;
IV.

articular os serviços de média complexidade e operar a referência e a contra referência

com a rede de serviços da proteção social básica e especial, com as demais políticas públicas e
instituições que compõem o sistema de garantia de direitos e movimentos sociais, estabelecendo
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mecanismo de articulação permanente para discussão, acompanhamento e avaliação das
ações, inclusive as intersetoriais;
V.

confeccionar diagnósticos da incidência e complexidade das situações de violação de

direitos;
VI.

monitorar a presença do trabalho infantil, das diversas formas de negligência, abuso e

exploração sexual, mediante abordagem de agentes institucionais em vias públicas e locais
identificados pela existência de situações de risco em sua abrangência;
VII.

fornecer serviços especializados de orientação e apoio sociofamiliar, abordagem de rua,

cuidado no domicílio, plantão social e habilitação e reabilitação na comunidade para pessoas
com deficiência, voltados às situações de violação de direitos;
VIII.

orientar e encaminhar pessoas em situação de violação de direitos para a rede

socioassistencial e de serviços especializados, garantindo a análise e o atendimento de
requisições de órgãos do poder judiciário e dos conselhos tutelares;
IX.

elaborar materiais educativos e de orientação como suporte aos serviços ofertados;

X.

articular, sistematicamente, com órgãos do poder público e demais integrantes da rede

socioassistencial;
XI.

prestar atendimento psicossocial individual e em grupos de usuários e suas famílias,

inclusive com requerimentos de concessão de auxílios emergenciais, em casos de ameaça ou
violação de direitos individuais e coletivos;
XII.

implementar procedimentos de trabalho com técnicas facilitadoras de construção de

projetos pessoais e sociais, que possam contribuir para a redução dos danos sofridos e
superação da situação de violação de direitos;
XIII.

construir, junto das famílias atendidas, um plano de trabalho que identifique as

estratégias apropriadas para a superação das situações de violação de direito constatadas,
pactuando responsabilidades e compromissos, definindo o tipo e periodicidade de atendimento
e as metas pretendidas;
XIV.

acompanhar as famílias de crianças e adolescentes inseridas no Programa de

Erradicação do Trabalho Infantil – PETI que apresentam dificuldades no cumprimento das
condicionalidades, bem como das famílias que necessitem de intervenções especializadas para
o restabelecimento de vínculos e a reintegração familiar e comunitária;
XV.

desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas na sua área de

competência.

SEÇÃO II
DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS PARA A POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA
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Art. 40. Os Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua
(CREPOP) são as unidades públicas municipais, insertas no âmbito da proteção especial de
média complexidade, que funcionam como um espaço especializado para as pessoas que
utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência.
Art. 41. Aos Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua
(CENTRO POP) compete o seguinte:
I.

prestar atendimento socioassistencial, em sua área de abrangência, às pessoas que

estejam em situação de rua;
II.

direcionar ações socioassistenciais implementadas para a família, na perspectiva de

potencializar sua capacidade protetiva e fortalecer os vínculos familiares e comunitários;
III.

subsidiar informações e complexidade das situações de violação de direitos da

População em Situação de Rua;
IV.

elaborar materiais educativos e de orientação como suporte aos serviços ofertados;

V.

promover abordagem à população em situação de rua;

VI.

desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas na sua área de

competência.

SEÇÃO III
DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Art. 42. As Unidades de Acolhimento Institucional (UACI) são as unidades públicas municipais,
insertas no âmbito da proteção social especial de alta complexidade, em diferentes tipos de
equipamentos, destinados às famílias e/ou aos indivíduos com vínculos familiares rompidos ou
fragilizados, a fim de garantir proteção integral.
Art. 43. As unidades de acolhimento institucional competem o seguinte:
I.

interromper o ciclo da violência e da violação de direitos em famílias socialmente

vulneráveis;
II.

possibilitar a convivência comunitária e o acesso à rede de políticas públicas;

III.

preservar vínculos com a família;

IV.

assegurar a proteção e cuidado no acolhimento, de modo que todos tenham acesso

amplo à rede de educação e à rede de saúde;
V.

garantir a convivência familiar e comunitária, promovendo a autonomia e a

independência dos acolhidos;
VI.

preservar e restabelecer os vínculos familiares sempre que possível;

VII.

realizar atendimento personalizado e sigiloso, respeitando a diversidade e as

peculiaridades de cada acolhido;
VIII.

planejar o desligamento institucional de forma gradativa e sistematizada;
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IX.

conscientizar e amparar as famílias de origem sobre sua reorganização e o retorno dos

acolhidos ao seu convívio, por meio da articulação com rede de serviços socioassistenciais do
Município, incluindo-os nos programas sociais cabíveis;
X.

elaborar o Plano Individual de Atendimento (PIA), em construção conjunta aos acolhidos,

projetando o planejamento de vida, considerando suas potencialidades e interesses futuros;
XI.

reavaliar, periodicamente, cada caso, com intervalo máximo de seis meses, a fim de

garantir que o período de acolhimento seja o mais breve possível.

SEÇÃO IV
DA UNIDADE DE FAMÍLIA ACOLHEDORA
Art. 44. A Unidade de Família Acolhedora (UFAC) é setor que integra a rede de acolhimento do
Município.
Art. 45. Compete a Unidade de Família Acolhedora:
I.

Oferecer apoio e suporte psicossocial às famílias de origem, facilitando sua

reorganização e o retorno de seus filhos, devendo, para tanto, por meio da articulação com a
rede de serviços socioassistenciais do Município, incluí-los em programas sociais diversos,
inclusive, nos de transferência de renda, nas hipóteses cabíveis;
II.

Interromper o ciclo da violência e da violação de direitos em famílias socialmente

vulneráveis;
III.

Tornar-se uma alternativa ao acolhimento institucional, garantindo a convivência familiar

e comunitária de crianças e adolescentes;
IV.

Oferecer apoio psicossocial às famílias acolhedoras para execução da função de

acolhimento;
V.

Possibilitar a convivência comunitária e o acesso a rede de políticas públicas, e

VI.

Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário.

CAPÍTULO V
DA SUPERINTENDÊNCIA DE PROGRAMAS SOCIAIS
Art. 46. A Superintendência de Programas Sociais (SPS) é a instância responsável pela
coordenação, monitoramento, suporte técnico, avaliação e fiscalização de programas e projetos
socioassistenciais das mais diversas facetas que complementam a Política de Assistência Social
no município.
Art. 47. Compete a Superintendência de Programas Sociais (SPS):
I.

prestar

assessoramento

técnico

no

processo

de

planejamento,

execução,

monitoramento e avaliação dos programas, projetos, atividades, convênios, serviços e benefícios
desenvolvidos pela SEMAS;
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II.

propor e participar de estudos e pesquisas para a elaboração de diagnósticos e definição

de prioridades e metas que subsidiem técnica e administrativamente a implantação e a
implementação de ações das políticas executadas pela SEMAS;
III.

propor critérios objetivos de avaliação, de desempenho e qualidade na formulação de

indicadores dos programas, projetos, convênios, serviços e benefícios executados pela SEMAS;
IV.

coordenar a execução dos Programas e Projetos que complementam a Política de

Assistência Social;
V.

orientar os Coordenadores e os Diretores de Programa, Projetos e/ou Atividades Sociais

relativamente aos projetos;
VI.

desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas na sua área de

competência.

SEÇÃO I
DA GESTÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Art. 48. A Gestão de Segurança Alimentar e Nutricional (GSAN) é o setor responsável por
desenvolver ações e programas com objetivo de contribuir para a garantia do Direito Humano à
Alimentação Adequada (DHAA).
Art. 49. Compete a Gestão de Segurança Alimentar e Nutricional:
I.

planejar, coordenar, executar, acompanhar e avaliar a implementação de programas,

projetos e ações de acesso à alimentação adequada e saudável no âmbito da Política de
Segurança Alimentar e Nutricional, no Município;
II.

manter atualizado um Sistema de Informações e dados sobre programas, projetos,

atividades e serviços com vistas ao planejamento, ao desenvolvimento e a avaliação das ações
da Política de Segurança Alimentar e Nutricional, no âmbito municipal;
III.

criar padrões, referências e indicadores para monitorar, acompanhar e avaliar os

resultados, a eficácia, a eficiência e a efetividade social das ações dos Programas, Projetos,
Atividades, Convênios, Serviços e Benefícios da Unidade;
IV.

monitorar e avaliar as ações dos Programas e Projetos da Política de Segurança

Alimentar e Nutricional, no Município;
V.

propor e realizar pesquisas, estudos e levantamentos que subsidiem diagnósticos da

realidade social da cidade que fundamentem a formulação, implementação e execução das
ações da Política de Segurança Alimentar e Nutricional;
VI.

estabelecer mecanismos e articular com instituições públicas dos três entes federativos,

instituições privadas e organizações não governamentais que executam ações da Política
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, para agregar interesses convergentes na área
de segurança alimentar e nutricional;
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VII.

promover a Educação Alimentar e Nutricional e realizar ações informativas sobre Direito

Humano à Alimentação Adequada, Segurança Alimentar e Nutricional e alimentação saudável,
em parceria com a área de comunicação social da Secretaria e outros setores governamentais;
VIII.

estabelecer mecanismos e instrumentos que regulamentem o uso dos equipamentos

públicos de Segurança Alimentar e Nutricional, como espaços de capacitação profissional e
inclusão produtiva, projetos de educação alimentar e nutricional, manifestações culturais e
artísticas, campanhas de utilidade pública, promoção social e de direitos de cidadania;
IX.

desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas na sua área de

competência.

SUBSEÇÃO I
DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Art. 50. O Setor de Alimentação e Nutrição é o setor responsável pelas atividades de
planejamento, coordenação, supervisão e avaliação de todas as ações de alimentação e nutrição
no âmbito da SEMAS.
Art. 51. Compete ao Setor de Alimentação e Nutrição:
I.

Avaliar, nutricionalmente, os usuários inseridos nos Programas e Projetos da SEMAS;

II.

planejar e elaborar pedidos de compras de gêneros alimentícios e cardápios utilizados

pelos programas da SEMAS;
III.

supervisionar e orientar a produção de alimentos nos equipamentos da SEMAS que

prestam atendimentos com refeições;
IV.

efetuar visitas técnicas aos equipamentos da SEMAS que prestam atendimentos com

refeições e às instituições cadastradas em programas de segurança alimentar e nutricional da
SEMAS;
V.

propor diretrizes e estratégias de Educação Alimentar e Nutricional, com fundamento na

Política de Segurança Alimentar e Nutricional do município, a serem implementadas nos
equipamentos públicos de Segurança Alimentar e Nutricional, nos equipamentos públicos da
Assistência Social, em entidades socioassistenciais e outros espaços públicos
VI.

propor e implementar estratégias e processos de capacitação para formação de

multiplicadores em Educação Alimentar e Nutricional, Segurança Alimentar e Nutricional, Direito
Humano à Alimentação Adequada, boas práticas de manipulação de alimentos e outros temas
afetos à produção e oferta de alimentos, direcionados para gestores, servidores e rede
socioassistencial do município, em articulação com a área de gestão de pessoas da Secretaria,
no que couber;
VII.

desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas na sua área de

competência.
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SUBSEÇÃO II
DO BANCO DE ALIMENTOS LARANJAIS DE NOVA IGUAÇU
Art. 52. O Banco de Alimentos Laranjais de Nova Iguaçu é um equipamento de segurança
alimentar que tem como objetivo ofertar o serviço de captação e/ou recepção e distribuição
gratuita de gêneros alimentícios oriundos de doações dos setores privados e/ou públicos e
destiná-los às instituições sociais que atendem um público em situação de alta vulnerabilidade
social.
Art. 53. Compete ao Banco de Alimentos Laranjais de Nova Iguaçu:
I.

desenvolver estratégias para redução do desperdício de alimentos;

II.

desenvolver estratégias e estabelecer relações de parcerias para captação de doações

de alimentos;
III.

avaliar os alimentos recebidos e verificar se estão em condições de consumo;

IV.

estabelecer e supervisionar os procedimentos relativos às operações que têm relação

com o fluxo de alimentos, controle de estoque e distribuição do Banco de Alimentos;
V.

acompanhar e avaliar os registros que tratam sobre o fluxo dos alimentos em formulários

específicos preenchidos pela equipe do Banco de Alimentos;
VI.

elaborar material didático e ministrar ou coordenar cursos e oficinas de capacitação para

a equipe, instituições cadastradas, parceiros, doadores e público atendido direta ou
indiretamente pelo Banco de Alimentos;
VII.

elaborar relatórios, estudos e outros documentos com dados relacionados às atividades

que desempenha;
VIII.

desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas na sua área de

competência.

SEÇÃO II
DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
Art. 54. A Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único (GPBF) tem por princípio
fortalecer e consolidar o Cadastro Único como principal fonte de informação para as políticas
sociais de enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais e promover a gestão do
Programa Bolsa Família com caráter transversal nos diferentes serviços de proteção social.
Art. 55. Compete a Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único:
I.

identificar as áreas onde residem as famílias de baixa renda;

II.

solicitar formulários de cadastramento à SENAC;

III.

capacitar, continuamente, os entrevistadores, digitadores e todos os profissionais

envolvidos na gestão do Cadastro Único, em parceria com os governos estaduais;
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IV.

coletar as informações das famílias por meio de entrevista em domicílio, em mutirões ou

em postos fixos de atendimento;
V.

incluir e atualizar os dados das famílias no Sistema de Cadastro Único;

VI.

estabelecer rotinas de atualização das informações, incluindo a contínua comunicação

com as famílias cadastradas;
VII.

manter infraestrutura e quantitativo de profissionais adequados à gestão do Cadastro

Único e ao processo de cadastramento das famílias em sua área de abrangência;
VIII.

divulgar o Cadastro Único e os programas sociais às famílias de baixa renda;

IX.

adotar medidas para o controle e a prevenção de fraudes ou inconsistências cadastrais,

disponibilizando, ainda, canais para o recebimento de denúncias;
X.

adotar procedimentos que certifiquem a veracidade dos dados cadastrados;

XI.

zelar pela guarda e pelo sigilo das informações coletadas;

XII.

disponibilizar para as instâncias de Controle Social o acesso aos dados cadastrais, aos

formulários arquivados e aos documentos referentes às ações de verificação de inconsistências
cadastrais;
XIII.

autorizar e disponibilizar acesso à base de dados cadastrais do município, observando

as definições de sigilo e os procedimentos previstos na legislação.
XIV.

articular com as áreas da educação, da saúde, no acompanhamento das

condicionalidades, e da assistência social, no acompanhamento de famílias beneficiárias;
XV.

realizar a gestão de benefícios do Programa Bolsa Família;

XVI.

atuar nas ações de planejamento e execução dos recursos financeiros do Índice de

Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD-M);
XVII.

acompanhar e fiscalizar a execução do programa;

XVIII.

fortalecer o controle e a participação social.

SEÇÃO III
DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS
Art. 56. A Gestão de Benefícios (GB) é o setor responsável pela gestão e operacionalização dos
benefícios socioassistenciais, continuados ou eventuais, às funções de assistência social de
acordo com seu público e objetivos.
Art. 57. Compete a Gestão de Benefícios:
I.

Acompanhar e fiscalizar a execução dos benefícios socioassistenciais;

II.

Coordenar e orientar a gestão do Benefício de Prestação Continuada da Assistência

Social - BPC, articulando-o aos serviços e aos programas da assistência social e das demais
políticas públicas com vistas à inclusão das pessoas idosas e com deficiência;
III.

Gerir o BPC, junto aos órgãos responsáveis pela operacionalização, compreendendo a

sua concessão, a sua manutenção e a sua reavaliação;
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IV.

Acompanhar e participar da regulamentação da gestão integrada entre serviços e

benefícios;
V.

Definir e coordenar os fluxos de execução dos processos da gestão de benefícios nas

situações de emergência e de calamidade pública;
VI.

Apoiar a atuação dos Conselhos de Assistência Social e outros fóruns de defesa de

direitos, no exercício das suas atribuições de controle social dos programas, projetos e benefícios
assistenciais, bem como seus ganhos sociais;
VII.

Coordenar a disseminação dos relatórios de monitoramento da gestão de benefícios;

VIII.

Desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas na sua área de

competência.

SEÇÃO IV
DA GESTÃO DO TRABALHO NO SUAS

Art. 58. A Gestão do Trabalho no SUAS (GTSUAS) é o setor estratégico da política de
assistência social que visa contribuir com a efetiva qualidade dos serviços, dos programas, dos
projetos e das demais ações ofertadas à população por meio do reconhecimento e da valorização
do trabalhador.
Art. 59. Compete a Gestão do Trabalho no SUAS:
I.

criar e realizar a manutenção de estruturas de referência técnica e institucional para

orientação e apoio permanentes à gestão e trabalhadores;
II.

regulamentar aspectos relacionados ao trabalho na assistência social, a serem

pactuados em mesa de negociação;
III.

promover ações de educação permanente junto aos trabalhadores municipais do SUAS,

com envolvimento das instituições de referência na área e organizações profissionais;
IV.

implementar sistema de informação e controle dos processos de capacitação e

acompanhamento da gestão do trabalho;
V.

realizar a supervisão técnica no SUAS, com vias a fomentar entre os trabalhadores a

reflexão e o estudo das questões relacionadas ao seu cotidiano profissional;
VI.

promover junto ao conjunto de estagiários da Assistência Social oficinas de supervisão

focadas em temáticas relevantes para referida política pública;
VII.

realizar diagnósticos de gestão do trabalho e mapear as necessidades para formação.

SEÇÃO V
DA AGÊNCIA NOVA IGUAÇU DE OPORTUNIDADES
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Art. 60. A Agência Nova Iguaçu de Oportunidade é uma unidade pública de Assistência Social
voltada para a promoção do acesso ao Mundo do Trabalho, que tem por finalidade desenvolver
ações que visam a garantia de direitos e a cidadania das pessoas em situação de vulnerabilidade
e/ou risco social, a partir da inclusão no mundo do trabalho, através da formação profissional por
meio de ações articuladas e mobilização social.

Art. 61. Compete à Agência Nova Iguaçu de Oportunidades:
I.

Promover o desenvolvimento do protagonismo de seus usuários, a partir de atividades

de empoderamento e resgate de autonomia, considerando as capacidades e potencialidades
dos participantes;
II.

Identificar e sensibilizar os usuários sobre temas relacionados ao mundo do trabalho;

III.

Realizar oficinas de desenvolvimento de habilidades e orientação para o mundo do

trabalho;
IV.

Promover o acesso a oportunidades de inclusão produtiva existentes no município, bem

como a outros programas e serviços da assistência social e de outras áreas, como saúde,
educação e trabalho;
V.

Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos de

qualificação profissional,
VI.

Realizar o monitoramento do percurso dos participantes, inclusive após ingressarem no

mundo do trabalho;
VII.

Produzir informações que propiciem um planejamento estratégico e operacional

adequado, monitorando dados qualitativos e quantitativos dos atendimentos realizados pela
AGÊNCIA;
VIII.

Criar, monitorar e realizar a manutenção de formulários, banco de dados e demais

ferramentas estatísticas que auxiliem e norteiem as atividades da AGÊNCIA;
IX.

Elaborar e acompanhar os programas e projetos que tenham por escopo a Inclusão

Produtiva;
X.

Informar e sensibilizar famílias e indivíduos sobre as oportunidades de acesso e de

participação em cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de Inclusão
Produtiva e serviços de intermediação de mão de obra;
XI.

Articular com a política municipal de trabalho o encaminhamento para ações de

intermediação da mão de obra dos beneficiários da agência;
XII.

Acompanhar editais pertinentes ao escopo da AGÊNCIA;

XIII.

Elaborar o plano pedagógico que estabeleça normas, diretrizes e funções que atendam

às necessidades de qualificação profissional dos usuários da AGÊNCIA;
XIV.

Estabelecer contatos e parcerias com empresas para captação de vagas de emprego

destinadas aos usuários da AGÊNCIA.
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XV.

Realizar atividades de pesquisa e extensão a fim de contribuir para os processos de

inclusão produtiva.

SEÇÃO VI
DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Art. 62. O Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência (NAPD) é um equipamento da
Secretaria Municipal de Assistência Social, subordinado à Superintendência de Programas
Sociais, que tem por finalidade assegurar, promover, orientar quanto às garantias fundamentais
dos direitos a população com deficiência, no enfrentamento de situações de vulnerabilidade e de
risco, através do desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, equiparação de
oportunidades, acesso aos serviços e benefícios e a participação das pessoas com deficiência
do município de Nova Iguaçu, a partir de suas necessidades individuais e sociais.

Art. 63. Compete ao Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência:
I.

Reduzir a demanda que se encontra descoberta do Benefício de Prestação Continuada

Deficiência, na cidade de Nova Iguaçu, através de ações conjuntas com a Vigilância
Socioassistencial local e o Programa Busca Ativa;
II.

Garantir a Inclusão das pessoas com deficiência nos serviços, projetos e benefícios do

SUAS local;
III.

Capacitar recursos humanos do SUAS para a defesa dos direitos das pessoas com

deficiência;
IV.

Estimular a participação de pessoas com deficiência nos conselhos de direitos do

município;
V.

Operacionalizar o programa Benefício de Prestação Continuada BPC na escola;

VI.

Fomentar a inclusão produtiva das pessoas com deficiência, tendo a Agência Nova

Iguaçu de Oportunidades como seu principal parceiro;
VII.

Incentivar a ampliação da cobertura da Proteção Social Básica e Proteção Social

Especial envolvendo um conjunto articulado de ações e serviços que possibilitem às pessoas
com deficiência e suas famílias a garantia de seguranças fundamentais no enfrentamento de
situações de vulnerabilidade e de risco, por fragilização de vínculos e ameaça ou violação de
direitos;
VIII.

Impulsionar os equipamentos da Rede Socioassistencial local na garantia do direito da

pessoa com deficiência à igualdade de oportunidades com demais pessoas e não discriminação
conforme o art.4 do Capt. II da Lei no 13.146/2015;
IX.

Criar, monitorar e realizar a manutenção de formulários, bancos de dados e demais

ferramentas estatísticas que auxiliem e norteiem as ações promovidas pelo Núcleo de
Atendimento à Pessoa com Deficiência;
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X.

Propiciar Atendimento Social qualificado no Núcleo de Atendimento à Pessoa com

Deficiência a fim de responder às demandas das pessoas com deficiência que vivenciam
situações de vulnerabilidade, risco e violações de direitos e que necessitarem de apoio,
informações, orientações e encaminhamento por meio do serviço;
XI.

Estimular a participação e a capacitação dos estagiários lotados no NAPD a fim de que

os conhecimentos adquiridos sobre à Pessoa com Deficiência possam contribuir para a sua
formação.

SEÇÃO VII
DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO IDOSO
Art. 64. O Núcleo de Atendimento ao Idoso de Nova Iguaçu é um equipamento da Secretaria
Municipal de Assistência Social, subordinado à Superintendência de Programas Sociais que tem
por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua
autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.
Art. 65. Compete ao Núcleo de Atendimento ao Idoso:
I.

Reduzir a demanda que se encontra descoberta do Benefício de Prestação Continuada

da Pessoa Idoso, na cidade de Nova Iguaçu, através de ações conjuntas com a Vigilância
Socioassistencial local e com o Programa Busca Ativa;
II.

Acompanhar o idoso (a), desde a avaliação do perfil solicitado pela portaria do Instituto

Nacional do Seguro Social (INSS), a solicitação do Benefício, a entrega de exigência, a
informação da concessão do benefício e orientação ao recebimento bancário;
III.

Assegurar o direito de inclusão das pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta)

anos nos serviços, projetos e benefícios da Rede Socioassistencial do município de Nova Iguaçu;
IV.

Capacitar Recursos Humanos do SUAS para a defesa dos direitos da pessoa idosa;

V.

Promover ações de cunho educativo para o idoso beneficiário do benefício de prestação

continuada (PBC), a fim de assegurar sua autonomia financeira;
VI.

Estimular a participação de pessoa idosa nos conselhos de direitos do município;

VII.

Incentivar a ampliação da cobertura da Proteção Social Básica e Proteção Social

Especial envolvendo um conjunto articulado de ações e serviços que possibilitem à pessoa idosa
e suas famílias a garantia de seguranças fundamentais no enfrentamento de situações de
vulnerabilidade e de risco, por fragilização de vínculos e ameaça ou violação de direitos.
VIII.

Impulsionar os equipamentos da Rede Socioassistencial local na garantia do direito da

pessoa idosa à igualdade de oportunidades com demais pessoas e não discriminação conforme
o Estatuto do Idoso (n°10.741/2003);
IX.

Desenvolver ações preventivas visando à qualidade de vida da pessoa idosa, com

métodos como avaliação funcional, alimentação saudável;
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X.

Avaliar o perfil do idoso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), através de

atendimento e orientação social;
XI.

Realizar a inclusão, a atualização e o monitoramento do Cadastro Único dos idosos

benificiários do BPC;
XII.

Estimular a participação e a capacitação dos estagiários lotados no NAI a fim de que os

conhecimentos adquiridos sobre o idoso possam contribuir para a sua formação.

CAPÍTULO VI
DA DIRETORIA DE DIREITOS HUMANOS
Art. 66. A Diretoria de Direitos Humanos (DDH) tem como função precípua a promoção da
cidadania, por meio da criação de mecanismos de proteção às vítimas de racismo, intolerância
religiosa, xenofobia, homofobia, tráfico de pessoas, refugiados, pessoas com deficiência, entre
outras discriminações.
Art. 67. Compete a Diretoria de Direitos Humanos:
I.

assessorar direta e imediatamente o Secretário na formulação de políticas e de diretrizes

voltadas à promoção dos direitos da cidadania, da criança, do adolescente, do idoso e das
minorias e à defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária;
II.

formular e coordenar a política municipal de direitos humanos, em conformidade com o

Plano Nacional de Direitos Humanos – PNDH e as diretrizes do Programa Estadual de Direitos
Humanos do Rio de Janeiro – PEDH/RJ;
III.

articular iniciativas e apoiar projetos voltados à proteção e à promoção dos direitos

humanos, em âmbito municipal, tanto por organismos governamentais, incluindo, os Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, como por organizações da sociedade;
IV.

estabelecer um fluxo permanente com disque-denúncia, ouvidoria geral da cidadania, da

criança, do adolescente, da pessoa com deficiência, do idoso e de outros grupos sociais
vulneráveis;
V.

implementar as políticas de promoção da igualdade racial

VI.

potencializar campanhas de enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente,

considerando em especial a condição de medidas socioeducativas, trabalho infantil, exploração
sexual, prostituição infantil, pedofilia, abandono e tortura;
VII.

integrar o município aos programas de garantia de direitos da pessoa idosa e da pessoa

com deficiência, fortalecendo a política de ofertas de serviços para esse segmento;
VIII.

desenvolver projetos e ações na linha transversal do governo e na intersetorialidade,

com foco no combate e prevenção a fome, ao tráfico de pessoas, trabalho escravo, racismo,
feminicídios, homofobia, xenofobia, intolerância religiosa e outras discriminações;
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IX.

criar e implantar medidas preventivas de sustentação e apoio aos refugiados, no

município;
X.

programar, criar e incentivar a produção de materiais educativos que incentivem o

respeito aos direitos humanos.

CAPÍTULO VII
DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
Art. 68. A Coordenadoria de Políticas para as Mulheres (CPM) é um equipamento cuja finalidade
é articular, coordenar e executar políticas públicas para as mulheres no município.
Art. 68. A Superintendência de Políticas para as Mulheres (SPM) é um equipamento cuja
finalidade é articular, coordenar e executar políticas públicas para as mulheres no município.
(Nova redação dada pela Portaria nº 030, de 02 de agosto de 2021 – D.O. 04.08.2021)
Art. 69. As principais ações da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres são:
Art. 69. As principais ações da Superintendência de Políticas para as Mulheres são: (Nova
redação dada pela Portaria nº 030, de 02 de agosto de 2021 – D.O. 04.08.2021)
I.

gerir o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), destinado a atender

mulheres em situação de violência doméstica;
II.

realizar grupo de apoio às mulheres com câncer;

III.

realizar oficinas de artesanato;

IV.

realizar projetos pedagógicos desenvolvidos nas unidades escolares públicas e privadas

do município com temática sobre a mulher e seus diferentes aspectos e abordagens;
V.

realizar encontro mensal com as artesãs iguaçuanas, para desenvolver o Projeto

Abraçando Vidas;
VI.

articular, com as secretarias municipais, a criação de projetos voltados para as mulheres

iguaçuanas.

SEÇÃO I
DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER
Art. 70. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) é um serviço que tem como
finalidade prestar atendimento com acolhida humanizada e de qualidade, para informar, apoiar
e dar assistência e providência adequada para cada caso específico, orientando sobre os
diferentes serviços disponíveis para proteção da mulher em situação de violência doméstica,
prevenção e combate das diferentes formas de violência.
Art. 71. Compete ao Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM):
I.

realizar atendimento individual por meio dos acompanhamentos psicológico, social,

jurídico e psicopedagógico;
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II.

realizar grupos de reflexão;

III.

realizar palestras, seminários e rodas de conversa sobre questões direcionadas à

mulher, como direitos sociais da mulher e prevenção contra a violência doméstica.

CAPÍTULO VIII
DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (NAC)
Art. 72. O Núcleo de Atendimento ao Cidadão (NAC) é a unidade pública que tem por propósito
reunir, por meio de parcerias com outros entes públicos ou entidades privadas, serviços de
utilidade pública.
Art. 72. (revogado). (Nova redação dada pela Portaria nº 030, de 02 de agosto de 2021 – D.O.
04.08.2021)
Art. 73. Ao Núcleo de Apoio ao Cidadão (NAC) compete:
I. promover o acesso amplo e facilitado às ações e aos serviços voltados à promoção de direitos
humanos e à cidadania, prestando assistência ao público hipossuficiente, mediante à execução
de acordos, contratos e parcerias, no geral, com órgãos estaduais, municipais, federais ou
organizações da sociedade civil;
II. zelar, de acordo com a boa-fé, com a probidade administrativa e com a continuidade dos
serviços públicos, pelos acordos, contratos e parcerias, no geral, eventualmente, celebrados no
âmbito de sua atuação;
III. manter e capacitar corpo técnico de atendimento, quando determinado pela chefia imediata;
IV. sugerir a adoção, aderência ou implementação do órgão ao qual esteja vinculado, ações,
programas, projetos, serviços, entre outros, relativos à promoção de direitos humanos e
cidadania e que estejam no âmbito de sua atuação;
V. promover a erradicação do subregistro civil de nascimento, buscando a articulação com outros
setores da secretaria de assistência social e demais órgão públicos, quando necessário;
VI. contribuir para o efetivo acesso aos direitos humanos e para o desiderato da justiça social no
município;
VII. desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas na sua área de
competência.
Art. 73. (revogado). (Nova redação dada pela Portaria nº 030, de 02 de agosto de 2021 – D.O.
04.08.2021)
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LIVRO II
DOS CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TÍTULO I
DA ESTRUTURA DE CARGOS
Art. 74. Integram a estrutura da SEMAS os seguintes cargos:
I.

Secretário Municipal (SM);

II.

Subsecretários (SS);

III.

Superintendentes (STD);

IV.

Diretores (DAS);

V.

Coordenadores (CD);

VI.

Função Gratificada (FG).

TÍTULO II
DOS DEVERES, LIMITES E RESPONSABILIDADES DOS CARGOS
CAPÍTULO I
DOS CARGOS DE CHEFIA
SEÇÃO I
DAS RESPONSABILIDADES COMUNS
Art. 75. Constitui responsabilidade dos ocupantes de função de chefia, no âmbito da Secretaria
Municipal de Assistência Social (SEMAS), em todos os níveis:
I.

conhecer a legislação relativa à Assistência Social e a ela aplicável, especialmente, em

relação a Política Municipal de Assistência Social e Política Nacional de Assistência Social, que
sejam pertinentes à execução de suas atividades;
II.

conhecer a estrutura da Secretaria, de acordo com o regimento interno;

III.

conhecer a missão, visão e valores da Secretaria;

IV.

conhecer os deveres, limites e responsabilidades do cargo que tenha sido nomeado;

V.

conhecer todas as atribuições do setor que esteja sob sua direção;

VI.

conhecer plenamente os procedimentos necessários à consecução das atividades do

setor que esteja sob sua direção;
VII.

conhecer os custos operacionais das atividades sob sua responsabilidade funcional e

seu respectivo impacto no orçamento da Secretaria;
VIII.

manter-se atualizado sobre as boas práticas de gestão pública;
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IX.

contribuir para o aprimoramento da gestão pública da Secretaria;

X.

administrar o setor em que seja a chefia imediata, nos limites de suas responsabilidades

e atribuições do setor;
XI.

servir de referência profissional aos funcionários da Secretaria;

XII.

promover o treinamento dos funcionários que estejam sob sua direção, orientando-os na

execução de suas tarefas e fazendo críticas construtivas do seu desempenho funcional;
XIII.

propiciar aos servidores a formação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de suas

capacidades técnicas e de qualificação relativamente às atividades da Secretária;
XIV.

desenvolver fluxos de informações e comunicações internas na Secretaria e com as

demais organizações administrativas do Município;
XV.

encaminhar, através de memorando, os ofícios recebidos ao Chefe de Gabinete da

Secretaria, munindo-o das informações necessárias à resposta do ofício, quando pertinente ao
seu setor;
XVI.

requerer, aos demais cargos de chefia pertencentes à estrutura da Secretaria,

informações necessárias à consecução de suas atividades;
XVII.

responder em prazo razoável aos demais cargos de chefia pertencentes à estrutura da

Secretaria quando solicitado;
XVIII.

exercer a responsabilidade de chefia com transparência, impessoalidade e moralidade,

objetivando a entrega de resultado com eficiência, eficácia e efetividade;
XIX.

exercer a responsabilidade de chefia de acordo com o alinhamento institucional da

Secretaria;
XX.

decidir, nos limites de sua responsabilidade, sobre assuntos que seja demandado;

XXI.

solucionar, nos limites de sua responsabilidade, os problemas considerados urgentes e

inadiáveis, independentemente do dia ou horário que seja demandado;
XXII.

coordenar ordinariamente a elaboração de relatórios de desempenho do setor ou setores

sob sua direção, no qual seja possível medir, além de outros indicativos, a eficácia, eficiência e
efetividade das atividades do setor ou setores analisados;
XXIII.

combater o desperdício em todas as suas formas e evitar duplicidade e superposição de

iniciativas, prezando pela economicidade do desenvolvido na Secretaria;
XXIV.

desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas na sua área de

competência.

SEÇÃO II
DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 76. É de responsabilidade do Secretário Municipal:
I.

promover a administração geral da Secretaria em estrita observância das disposições

legais;
II.

assessorar o Prefeito em assuntos correlatos à Secretaria;
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III.

exercer a liderança política e institucional da Secretaria, promovendo sua representação,

contato e relacionamento com autoridades, órgãos, autarquias dos entes da federação e
organizações, no geral, da sociedade civil;
IV.

despachar, diretamente, com o Prefeito;

V.

fazer indicações ao Prefeito para o provimento de cargos em comissão;

VI.

emitir parecer final, de caráter conclusivo, sobre os assuntos submetidos à sua decisão;

VII.

aprovar a programação a ser executada pela Secretaria;

VIII.

expedir portarias sobre assuntos de organização interna da Secretaria, não envolvidas

por atos normativos superiores e para a correta aplicação de leis, Decretos e outras disposições
de interesse da Secretaria;
IX.

assinar contratos, convênios e outros ajustes de qualquer natureza, em que a Secretaria

seja parte;
X.

ordenar e aprovar despesas e dispêndios da Secretaria;

XI.

articular-se com órgãos públicos ou entidades privadas, nacionais e internacionais, para

a consecução dos objetivos da Secretaria;
XII.

encaminhar à Controladoria Geral do Município a prestação de contas anual, de acordo

com a legislação vigente;
XIII.

desempenhar outras atividades compatíveis com a sua posição e as determinadas pelo

Prefeito.

SEÇÃO III
DOS SUBSECRETÁRIOS
Art. 77. É de responsabilidade do Subsecretário:
I.

acompanhar a execução, no âmbito da Secretaria, dos planos e programas, avaliando e

controlando seus resultados;
II.

estudar e avaliar, permanentemente, o custo benefício de projetos e atividades da

Secretaria;
III.

participar, junto às demais Secretarias, da elaboração de planos, programas, projetos e

atividades estratégicas do governo municipal;
IV.

articular-se com todas as unidades administrativas, de forma a obter um fluxo contínuo

de informações, facilitando a coordenação e o processo de tomada de decisões;
V.

articular-se com todas as unidades administrativas, de forma a obter um fluxo contínuo

de informações, facilitando a coordenação e o processo de tomada de decisões;
VI.

despachar, diretamente, com o Secretário;

VII.

delegar competências específicas do seu cargo com conhecimento prévio do Secretário;

VIII.

submeter à consideração do Secretário os assuntos que excedam a sua competência;

IX.

desempenhar outras atividades compatíveis com a sua posição e as determinadas pelo

Secretário;
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X.

exercer atos delegáveis do Secretário Municipal na ausência deste, quando designado

através de Portaria prévia ou de ratificação.

SEÇÃO IV
DOS SUPERINTENDENTES
Art. 78. É de responsabilidade dos Superintendentes (STD):
I.

definir diretrizes para a identificação e organização dos programas e serviços na

Superintendência sob sua direção;
II.

criar padrões, referências e indicadores para monitorar, acompanhar e avaliar os

resultados, a eficácia, a eficiência e a efetividade social das ações da Superintendência sob sua
direção;
III.

planejar, coordenar e executar as ações da Superintendência sob sua direção;

IV.

supervisionar, orientar e controlar as ações executadas pela Superintendência, que

esteja sob sua direção;
V.

monitorar e avaliar as ações dos programas, projetos e serviços da Superintendência,

que esteja sob sua direção;
VI.

manter atualizado um sistema de informações e dados sobre as atividades da

Superintendência, com vistas ao planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações da
Política Municipal da Secretaria;
VII.

elaborar e analisar pareceres, termos de referência, projetos, relatórios e planos de

trabalho relativos ao seu departamento;
VIII.

estabelecer mecanismos e articular com instituições públicas que executam ações das

demais políticas dos três entes federativos, instituições privadas e organizações não
governamentais, voltadas à Secretaria;
IX.

participar de estudos e pesquisas para subsidiar as ações relativas à Secretaria;

X.

promover, coordenar, subsidiar e participar de atividades de capacitação para

aperfeiçoamento da gestão da Secretaria;
XI.

desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas na sua área de

competência.

SEÇÃO V
DOS DIRETORES
Art. 79. É de responsabilidade dos Diretores (DAS):
I.

cumprir diretrizes para a identificação e organização dos programas e serviços na

unidade ou equipamento sob sua direção;
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II.

seguir padrões, referências e indicadores para monitorar, acompanhar e avaliar os

resultados, a eficácia, a eficiência e a efetividade social das ações da unidade ou equipamento
sob sua direção;
III.

executar as ações da unidade ou equipamento sob sua direção;

IV.

supervisionar, orientar e controlar as ações executadas pela unidade ou equipamento,

que esteja sob sua direção;
V.

participar de estudos e pesquisas para subsidiar as ações relativas à Secretaria;

VI.

promover, coordenar, subsidiar e participar de atividades de capacitação para

aperfeiçoamento da gestão da Secretaria;
VII.

desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas na sua área de

competência.

SEÇÃO VI
DOS COORDENADORES
Art. 80. É de responsabilidade dos Coordenadores (CD):
I.

definir diretrizes para a identificação e organização dos programas e serviços do setor

sob sua direção/coordenação;
II.

criar padrões, referências e indicadores para monitorar, acompanhar e avaliar os

resultados, a eficácia, a eficiência e a efetividade social das ações do setor sob sua
direção/coordenação;
III.

planejar, coordenar e executar as ações do setor sob sua direção;

IV.

supervisionar, orientar e controlar as ações executadas pelo setor, que esteja sob sua

direção;
V.

monitorar e avaliar as ações dos programas, projetos e serviços do setor que esteja sob

sua direção;
VI.

manter atualizado um sistema de informações e dados sobre as atividades do setor, com

vistas ao planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações da Política Municipal da
Secretaria;
VII.

elaborar e analisar pareceres, termos de referência, projetos, relatórios e planos de

trabalho relativos ao seu setor, quando não afetos à assessoria de projeto;
VIII.

estabelecer mecanismos e articular com instituições públicas que executam ações das

demais políticas básica dos três entes federativos, instituições privadas e organizações não
governamentais, voltadas à Secretaria;
IX.

participar de estudos e pesquisas para subsidiar as ações relativas à Secretaria;

X.

promover, coordenar, subsidiar e participar de atividades de capacitação para

aperfeiçoamento da gestão da Secretaria;
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XI.

desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas na sua área de

competência.

LIVRO III
DOS PROCEDIMENTOS GERAIS INTERNOS
TÍTULO I
DA COMISSÃO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO DO REGIMENTO INTERNO

Art. 81. Este regimento interno será revisado, anualmente, por comissão designada pelo
Secretário, que conte com ao menos oito funcionários, dentre eles um presidente, um relator e
dois suplentes.
Art. 82. A revisão ocorrerá no segundo trimestre de cada ano, cabendo ao Secretário, neste
interstício, designar mediante portaria os integrantes da comissão de revisão e aperfeiçoamento
do Regimento e fixar, no mesmo ato, a data da primeira reunião geral e determinar a abertura de
processo administrativo com o fim de documentar todos os atos da comissão.
Art. 83. Na ocasião da reunião geral, a comissão de revisão do Regimento apresentará um
cronograma de trabalho não superior a sessenta dias.
Art. 84. A comissão poderá se dividir em grupos de trabalhos, que tratarão sobre diferentes
temas e partes do regimento, cada qual com pelo menos um presidente e um relator, mas que
responderão solidariamente pelo regular andamento dos trabalhos.
Art. 85. Findo os trabalhos, o presidente da comissão remeterá o processo administrativo com o
projeto final de alteração do regimento interno ao Secretário, que decidirá ou pelo seu
acolhimento total ou justificará em despacho nos autos do processo.
Art. 86. Caberá ao Presidente da Comissão a direção, supervisão e ordem dos trabalhos da
comissão, devendo ainda:
I.

garantir que todos os atos relativos à revisão e aperfeiçoamento do regimento interno

sejam juntados no processo administrativo aberto para esse fim;
II.

elaborar o cronograma dos trabalhos da comissão, cujo prazo não pode exceder

sessenta dias;
III.

informar aos setores a abertura de prazo não inferior a dez dias para apresentação de

propostas de alteração do regimento interno, com suas respectivas justificativas de proposição;
IV.

receber, reunir e submeter ao relator as propostas de alteração do regimento interno;

V.

convocar e conduzir as sessões da comissão de revisão e aperfeiçoamento quanto à

apreciação do projeto de alteração do regimento interno, que resolverá, por maioria absoluta,
sobre seu texto, modificando-o, se necessário.
VI.

apresentar relatório dos trabalhos, ao término da sessão de apreciação, concluindo pelo

fim da comissão;
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VII.

remeter o projeto final de alteração do regimento interno, firmado por toda comissão, ao

Secretário, junto do processo administrativo da comissão.
Parágrafo Único. O presidente da comissão possui voto qualitativo.
Art. 87. Caberá ao relator analisar, concentrar e sintetizar o relatório de cada grupo de trabalho
e as propostas de alteração do regimento em um único projeto de alteração do regimento interno,
ao término do qual deverá comunicar o presidente, que convocará sessão para apreciação.
Art. 88. A minuta final aprovada deverá ser encaminhada à Procuradoria Geral do Município para
análise de juridicidade.
Parágrafo Único. Em caso de alterações recomendadas pela PGM, a minuta será reapreciada
pela comissão.

TÍTULO II
DO ACESSO À INFORMAÇÃO PELO PARTICULAR
Art. 89. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso à informação, por qualquer
meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da
informação requerida.
Parágrafo Único. O pedido deve ser escrito e endereçado ao Secretário Municipal de
Assistência Social que, em caso de não o responder prontamente, remeterá à Assessoria
Técnica Jurídica na forma de processo administrativo.
Art. 90. O acesso à informação disponível é imediato.
§1º. Não sendo possível conceder o acesso imediato, a SEMAS, em prazo não superior a 20
(vinte) dias e por escrito:
I.

comunicará a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou

obter a certidão;
II.

indicará as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido;

ou
III.

comunicará que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão

ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade,
cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.
§2º. O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa
expressa, da qual será cientificado o requerente.
§3º. Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação
aplicável, a SEMAS poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a
informação de que necessitar.
Art. 91. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou
administrativa de direitos fundamentais.
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Parágrafo Único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem
violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades
públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso.
Art. 92. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de
justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade
econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com
o poder público.
Art. 93. Nos casos em que omisso este Regimento, aplicar-se-á a Lei nº 12.527/2011.

TÍTULO III
DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I
DA ABERTURA
Art. 94. O processo administrativo reúne a sequência de atos da administração pública que
estejam interligados entre si e busca a consecução das finalidades da SEMAS.
Art. 95. Os processos administrativos possuem presunção de legalidade, veracidade e
legitimidade, sendo vedado o desentranhamento de folhas, a renumeração ou qualquer outro ato
que atente contra sua integridade.
§1º. Os processos administrativos serão identificados por numeração única, fornecida por
sistema eletrônico da Prefeitura, que constará na sua capa, logo acima de breve descrição de
seu objeto.
§2º. Ao verso da capa, constará cópia do protocolo de autuação dos autos fornecida por sistema
eletrônico da prefeitura, sendo esta, para fins de numeração, a primeira folha dos autos.
Art. 96. Os autos do processo administrativo deverão estar acondicionados sempre em local
visível e nas dependências da SEMAS, sendo vedado sua disposição em gavetas, bolsas ou
afins, ou ainda o seu porte para domicílio, ainda que a pretexto de trabalho.
Parágrafo Único. Excetuam-se dessa regra os autos arquivados e aqueles remetidos, por
autorização ou despacho do Secretário, Subsecretário ou Assistente Técnico Jurídico, a outro
órgão ou ente municipal.
Art. 97. Somente o Secretário, Subsecretário, Superintendente e o Assistente Técnico Jurídico
detêm legitimidade para requisitar à SEPA a abertura de processo administrativo, salvo
delegação do Secretário em sentido diverso.
Parágrafo Único. Os ofícios recebidos na sede da SEMAS serão autuados na forma de processo
administrativo independente de memorando de abertura, podendo vir com o despacho de
autuação da Chefe da Pasta ou por quem ela delegar.
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Art. 98. A requisição de autuação de processo administrativo se dará por meio de Memorando
de Abertura, que além de requisitar sua autuação e indicar seu objeto, se for o caso, determinará
as diligências cabíveis e remeterá ao setor pertinente.
Parágrafo Único. Fica ressalvada a autuação da Secretaria da Pasta. que poderá ocorrer com
um mero despacho de “autue-se”.

CAPÍTULO II
DOS OFÍCIOS E MEMORANDOS
Art. 99. Os ofícios entregues na sede da SEMAS serão recebidos pelo Setor de Protocolo e
Arquivo, que os autuarão na forma de Processo Administrativo e os remeterão ao Setor de
Assessoria Técnica Jurídica que, sem prejuízo, juntará aos autos o Memorando de Abertura.
Art. 100.

A Assessoria Técnica Jurídica responderá ou, a depender do conteúdo do ofício,

o remeterá ao setor ou órgão específico, assinalando, para o segundo caso, o prazo de resposta,
nos termos da Portaria n. 24/SEMAS/2018 de 27 de abril de 2018, publicada em 28 de abril de
2018.
Art. 101.

Serão juntados aos autos do Processo Administrativo cópia do Ofício de

resposta, memorandos e demais documentos referentes à sua instrução.
Art. 102.

Os documentos de correspondência oficial da SEMAS incluirão seu logotipo,

identificação do setor remetente, data, parte autenticativa, endereço, e-mail institucional e
numeração cronológica de expedição.

CAPÍTULO III
DO PROCESSAMENTO
Art. 103.

A remessa de processos administrativos deve ocorrer por simples cota, escrita

no verso da última manifestação dos autos, ou por meio de despacho impresso e atravessado
nos autos, sendo certa a necessidade de parte autenticativa e de destinatário da remessa,
dispensado o uso de memorandos para tramitação interna de processos.
Art. 104.

Nenhum processo administrativo ficará acondicionado no mesmo setor por mais

de 90 (noventa) dias aguardando a tomada de providências, salvo justificativa do setor
responsável, ou, ainda, na hipótese de arquivamento dos autos.
Parágrafo Único. Excepcionalmente, se necessário, os autos serão remetidos ao Setor de
Protocolo e Arquivo que procederá o registro de tramitação e devolverão os autos por mais
noventa dias.
Art. 105.

Não se procederá à juntada de documentos nos autos do processo

administrativo sem que haja despacho ou cota da qual se possa deduzir a data da juntada e
quem a realizou.
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Art. 106.

Toda manifestação nos autos do processo administrativo deve conter a data e a

identificação daquele que realizou o ato.

CAPÍTULO IV
DO ARQUIVAMENTO
Art. 107.

Na hipótese de perda de objeto do processo administrativo e nos casos previstos

na legislação de regência, o Secretário, o Subsecretário ou a Assessoria Técnica Jurídica
determinará o seu arquivamento junto ao Setor de Protocolo e Arquivo.

LIVRO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 108.

A delegação de competência deverá ser exercida por meio de Portaria, salvo

casos excepcionais.
Art. 109.

Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal de Assistência

Social, observada a legislação aplicável.
Art. 110.

Aplica-se, no que couber, as disposições do Decreto nº 8.716, de 25 de agosto

de 2010.
Art. 111.

Este regimento entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO II
ORGANOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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