
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE, 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E MEIO AMBIENTE - SASMA 

Projeto de Lei nº 062/2022 – EXECUTIVO  

 

 

 

 A Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, reunida 

na forma regimental, com base nos artigos 71 e parágrafo 4º do artigo 77 do Regimento 

Interno, para apreciar o projeto acima mencionado de autoria do Chefe do Executivo, 

protocolado na Casa Legislativa no dia 23/06/2022 (quinta-feira), com pedido de 

urgência e sessão extraordinária e encaminhado para parecer. 

 

 A matéria visa criar 01 cargo efetivo de advogado do CREAS, conforme segue 

abaixo:  

 

 

 

 

 

  



 
 

 A matéria segue normatização federal, conforme segue abaixo: 

 

 

 

 As categorias profissionais estabelecidas na norma para a composição das 

equipes de referência da proteção social especial consideraram entre outros fatores, as 

profissões regulamentadas em lei e a Tipificação Nacional de Serviços Sócio 

Assistenciais prevê quais serviços de proteção social especial devem ser prestados nos 

CREAS e os que podem ser realizados mediante parceria das entidades com os órgãos 

gestores. As entidades de atendimento, conforme artigo 3º, parágrafo 1o da Lei 

8.742/93, alterada pela Lei 12.435/2011, devem respeitar os parâmetros de 

composição de equipe de referência do serviço, conforme consta dessa norma. 

 

 O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS é uma 

unidade pública que se constitui como polo de referência, coordenador e articulador 

da proteção social especial de média complexidade e para tanto deve conter:1 

                                                 
1 NOB-RH/SUAS: ANOTADA E COMENTADA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME 

SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SUAS COORDENAÇÃO-GERAL DE 

IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE RH DO SUAS. 



 
 

 

 Acompanha a matéria relatório de impacto orçamentário/financeiro favorável, 

assinado pelo Diretor do Departamento de Orçamento e pelo Prefeito Municipal. 

 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 062/2022, do Executivo, 

está apto para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser 

analisado por cada Vereador. 

 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 30 de junho de 2022. 

 

 

                                (Assinatura Eletrônica) 

      Relator:   ROGÉRIO LIMA CONGA – BELLO CERIMONIAL              
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