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Lei Complementar n" 121/07.

"Dispõe sobre desmembramento e criação de Diretoria
Municipal que especifica, altera anexos e da outras
Providencias".

Luiz Tavares Vieira, Presidente da Cantara Municipal de Sarapui, Estado
de São Paulo. no uso de suas atribuições legais. tendo em vista o disposto no
artigo 54. §8°,

	

da Lei Organica

Faz saber. que a Câmara Municipal de Sarapui, rejeitou o Veto aposto
pelo Prefeito José Vieira Antunes, tornando assim necessária a publicaçac da
Lei. tal decidido pela Câmara.

Artigo 1°:- Fica desmembrada a "Assistência Social" da Diretoria da Saúde
e Assistência Social, constante do Anexo VI da Lei Complementar n' 118/07.
passando a vigorar apenas corno DIRETORIA DA SAUDE, conforme novo anexo
VI que é parte integrante desta Lei.

Artigo 2°:- Fica criada a Diretoria de Assistência Social. constante do
Anexo XII que é parte integrante desta Lei. e conta com a seguinte unidade
subordinada.

1- Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS.

Artigo 3°:- Saci atribuições genérica da Oiretona de Assistência Social -
DAS:

a) Gerenciar recursos federal, estadual e municipal.
b) Orientar a equipe de trabalho sobre os cursos de capacitação.

implementação de programas e projetos sociais.
c) Promover a prestação de contas junto aos órgãos mencionados

na atinea
d) Promover a inclusão de famílias já cadastradas no programa de

Atenção Integrai à Família (t AIF) através das oficinas de geração de trabalno e
renda:

e) Promover reuniões e palestras sócia - educativas com famílias e
com a comunidade.

Artigo 40 :- Fica criado 01 (um) emprego de Diretor de Assistência Social.
de provimento em comissão. referencia 13 do Anexo XI. com carga horária de 40
(quarenta) horas semarais, tendo como requisito para investidura o registro no
Conselho Regional do Serviço - CRESS. constando no Anexo X.
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§ Único:- Para investidura no cargo de Diretor de Assisténc
Social, será utilizado um dos profissionais que já ocupem o cargo de Assis ntk
Social. exìsteete no quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Sarapu{

Artigo 5°:- As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar
serão atendidas, no corrente exercício, por conta das dotaçoes próprias
consignadas no orçamento vigente. suplementadas se necessário.

Artigo 6°:- Esta Lei Complementar entrara em vigor na data de Sua
publicação retroagindo seus efeitos a partir de 03 de Setembro de 2007.

"Câmara Municipal de Sarapui"
Em, 11 de Dezembro de 2007.
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