
 

 

Praça Frei Mathias d
CEP: 84970

O Senhor JOSÉ DE JESUS I
Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO, o Termo de Adesão do Programa Família Paranaense, celebrado em 
16/08/2012 entre o Município de Santana do Itararé e a Secretaria de Estado da Família e 
Desenvolvimento Social – SEDS,

CONSIDERANDO, a Resolução CNAS 32 de 28 de novembro de 2011
percentual dos recursos do SUAS, cofinanciados pelo Governo Federal, que poderão ser 
gastos no pagamento de profissionais que integrarem as equipes de referência, de acordo 
com o artigo 6º-E da Lei 8.742/1993, inserido pela Lei 12.435/2011

CONSIDERANDOa obrigatoriedade do cargo de coordenador para integrar a equipe de 
referência do CRAS, conforme NOB
Social e Combate a Fome. 

RESOLVE: 

Artigo 1º - Conceder na forma do artigo 8º inciso IV da Lei Munici
função gratificada à servidora 
nº 20836, lotada na Secretaria de Assistência Social, no cargo de 
responder pela função de Coordenadora da Equipe do Centro de Referência em
Assistência Social – C.R.A.S. no Município de Santana do Itararé 

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data da publicação.
 
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Santana do Itararé, 28 de agosto

 

JOSE DE JESUS IZAC 
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Administração
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PORTARIANº 222/ 2015 

 

JOSÉ DE JESUS IZAC, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, 

CONSIDERANDO, o Termo de Adesão do Programa Família Paranaense, celebrado em 
16/08/2012 entre o Município de Santana do Itararé e a Secretaria de Estado da Família e 

SEDS, 

CONSIDERANDO, a Resolução CNAS 32 de 28 de novembro de 2011
percentual dos recursos do SUAS, cofinanciados pelo Governo Federal, que poderão ser 
gastos no pagamento de profissionais que integrarem as equipes de referência, de acordo 

E da Lei 8.742/1993, inserido pela Lei 12.435/2011; 

CONSIDERANDOa obrigatoriedade do cargo de coordenador para integrar a equipe de 
referência do CRAS, conforme NOB-RH/SUAS do Ministério do Desenvolvimento 

 

Conceder na forma do artigo 8º inciso IV da Lei Municipal nº 017/2013, 
função gratificada à servidora JULIANA BARBARA DA SILVA, matriculada sob o 

6, lotada na Secretaria de Assistência Social, no cargo de Assistente Social
responder pela função de Coordenadora da Equipe do Centro de Referência em

C.R.A.S. no Município de Santana do Itararé - PR 

ntra em vigor a partir da data da publicação. 

se as disposições em contrário. 

agosto de 2015. 

PREFEITO MUNICIPAL  
 

Secretaria Municipal de Administração 
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Prefeito Municipal de Santana do Itararé, Estado do 

CONSIDERANDO, o Termo de Adesão do Programa Família Paranaense, celebrado em 
16/08/2012 entre o Município de Santana do Itararé e a Secretaria de Estado da Família e 

CONSIDERANDO, a Resolução CNAS 32 de 28 de novembro de 2011, que estabelece 
percentual dos recursos do SUAS, cofinanciados pelo Governo Federal, que poderão ser 
gastos no pagamento de profissionais que integrarem as equipes de referência, de acordo 

CONSIDERANDOa obrigatoriedade do cargo de coordenador para integrar a equipe de 
RH/SUAS do Ministério do Desenvolvimento 

pal nº 017/2013, 
matriculada sob o 

Assistente Social, para 
responder pela função de Coordenadora da Equipe do Centro de Referência em 

 


