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LEI 748/2022
“Cria cargos comissionados para o
Órgão Gestor da Assistência Social e
dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORIBE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais, com base na legislação pertinente, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º. Fica criado (01) um cargo comissionado de Coordenador da Proteção Social
Básica para o Órgão Gestor da Assistência Social, conforme critérios definidos na Resolução do
Conselho Nacional de Assistência Social nº 17, de 20 de junho 2011, nos artigos 3º e 4º da
respectiva resolução, por ato próprio do Poder Executivo que o coordenador ficará responsável por
coordenar, organizar e articular a rede socioassistencial de Proteção Social Básica no âmbito do
SUAS, da sociedade civil e demais Políticas Sociais, articular e coordenar o mapeamento dos
usuários da rede socioassistencial na Proteção Social Básica do Município, dentre outras
atividades, mantendo informado o Gestor Municipal da Assistência Social e o Conselho Municipal
de Assistência Social, inclusive acompanhando as tarefas desempenhadas pelos servidores nela
lotados.
Artigo 2º. Fica criado (01) um cargo comissionado de Coordenador da Proteção Social
Especial para o Órgão Gestor da Assistência Social , conforme critérios definidos na Resolução do
Conselho Nacional de Assistência Social nº 17, de 20 de junho 2011 , conforme artigo 3º e 4º da
respectiva resolução, por ato próprio do Poder Executivo que o coordenador ficará responsável por
coordenar e organizar a rede de serviços de Proteção Social Especial no âmbito do SUAS, além de
articular a rede socioassistencial de Proteção Social Especial governamental e da sociedade civil,
participar do processo de monitoramento e avaliação do SUAS no âmbito municipal da Proteção
Social Especial de Média e Alta Complexidade, dentre outras atividades, mantendo informado o
Gestor Municipal da Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social, inclusive
acompanhando as tarefas desempenhadas pelos servidores nela lotados.
Artigo 3º. Fica criado (01) um cargo comissionado de Coordenador da Vigilância
Socioassistencial para o Órgão Gestor da Assistência Social, conforme critérios definidos na
Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social nº 17, de 20 de junho 2011 , conforme
artigo 3º e 4º da respectiva resolução, por ato próprio do Poder Executivo que o coordenador
ficará responsável por coordenar e organizar a Vigilância Socioassistencial que tem como
objetivo a produção, sistematização, análise e disseminação de informações territorializadas: I –
das situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos e dos eventos de
violação de direitos em determinados territórios; II – do tipo, volume e padrões de qualidade dos
serviços ofertados pela rede Socioassistencial. A adequação entre as necessidades da população e
a oferta dos serviços, vistos na perspectiva do território, deve ser um tema sob permanente análise
da área de Vigilância. Essa visão de totalidade é fundamental para a definição de responsabilidade
e para o planejamento das ações, integrando necessidades e ofertas. A Vigilância Socioassistencial
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constitui-se também como uma área de
gestão
da informação, dedicada a apoiar as atividades de planejamento, de supervisão e de execução dos
serviços socioassistenciais por meio do provimento de dados, indicadores e análises, e deve
estar estruturada e ativa em nível municipal, estadual e federal. articular e coordenar o
mapeamento do Território do Município, dentre outras atividades, mantendo informado o Gestor
Municipal da Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social, inclusive
acompanhando as tarefas desempenhadas pelos servidores nela lotados.
Artigo 4º. Fica criado (01) um Cargo Comissionado de Coordenador do CREAS – Centro
de Referência Especializado de Assistência Social, para o Órgão Gestor da Assistência Social”,
conforme critérios definidos na Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social nº 17, de
20 de junho 2011 , conforme artigo 3º e 4º da respectiva resolução, por ato próprio do Poder
Executivo. O coordenador ficará responsável por articular, acompanhar e avaliar o processo de
implantação do CREAS, além de coordenar as rotinas administrativas, os processos de trabalho e
recursos humanos da Unidade, dentre outras atividades, mantendo informado o Gestor Municipal
da Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social, inclusive acompanhando as
tarefas desempenhadas pelos servidores nela lotados.
Artigo 5º Fica criado (01) um Cargo Comissionado de Coordenador Municipal da Gestão
do SUAS para o Órgão Gestor da Assistência Social conforme critérios definidos na Resolução do
Conselho Nacional de Assistência Social nº 17, de 20 de junho 2011 , nos artigo 3º e 4º da
respectiva resolução, por ato próprio do Poder Executivo. o coordenador ficará responsável para
aprimorar a gestão da Política de Assistência Social, planejar , articular, monitorar e avaliar as
ações propostas, assessorando tecnicamente as ações desenvolvidas pelos município, mantendo
informado o Gestor Municipal da Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência
Social, inclusive acompanhando as tarefas desempenhadas pelos servidores nela lotados.
Artigo 6º Fica criado (08) oito Cargos Comissionados de Coordenadores Externo da
Assistência Social que coordena as atividades externas para orientando e controlando os
cumprimento de metas estabelecidas pela Gestão Municipal de Assistência Social.
Artigo 7º Fica instituído valor de R$ 2.330,00 (dois mil e trezentos e trinta reais) para os
cargos de coordenadores nos Artigos 1º,2º,3º,4º e 5º desta Lei, conforme Resolução do Conselho
Nacional de Assistência Social nº 17, de 20 de junho 2011.
Artigo 8º. Fica instituído o valor do salário mínimo vigente para o cargo de coordenador
do artigo 6º desta Lei.
Artigo 9º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Coribe/BA, em 26 de outubro de 2022.

Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
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LEI 749/2022
“Institui o Centro De Referência
Especializado De Assistência Social Creas, no Município De Coribe-Bahia.”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORIBE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais, com base na legislação pertinente, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS,
vinculado à Secretaria de Assistência Social, Unidade Pública de abrangência e gestão municipal,
destinada 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
proteção
social
especial.
Parágrafo único. O CREAS deverá promover a integração de esforços, recursos e meios para
fortalecer as ações comunitárias envolvendo um conjunto de profissionais e metodologias de
trabalho para apoio e acompanhamento coletivo e individualizado especializado, no âmbito de sua
atuação.
Art.2º No CREAS serão concentrados:
I - os serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social especial, inclusive a oferta dos
seguintes serviços:
a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI;
b) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de
Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);
c) Serviço Especializado em Abordagem Social;
d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Pessoas Idosas e suas
Famílias;
e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.
II - a gestão territorial da proteção social especial, que compreende a articulação da rede
socioassistencial de proteção social especial de média complexidade, com a promoção da
articulação com a proteção social básica, intersetorial e a busca ativa;
III - a recepção e o acolhimento das famílias, seus membros e indivíduos que se encontram em
situação de risco pessoal ou social;
IV - a oferta de procedimentos profissionais em defesa dos direitos humanos e sociais e daqueles
relacionados às demandas de proteção social de assistência social;
V - a vigilância social, com a produção e sistematização de informações que possibilitem a
construção de indicadores e de índices territorializados das situações de risco pessoal ou social que
incidam sobre famílias e pessoas nos diferentes ciclos de vida;
VI - o acompanhamento familiar e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;
VII - a proteção pró-ativa, por meio de visitas às famílias que estejam em situações de maior
vulnerabilidade ou risco;

Rua Bandeirantes, 285, Centro, 47690-000, Fone (0xx77) 480-2130 – Fax (0xx77) 480-2120
Coribe – Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OEQ0RDLDMZJFM0VEODY4NJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
26 de Outubro de 2022
5 - Ano XV - Nº 3735

Coribe

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
CNPJ: 13.912.084/0001-81

VIII - o encaminhamento para avaliação e inserção das famílias em condições de elegibilidade
para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, em especial dos potenciais
beneficiários dos Programas de Transferência de Renda e do Benefício de Prestação ContinuadaBPC;
IX - o encaminhamento das famílias e indivíduos para a obtenção dos documentos civis
fundamentais para o exercício da cidadania;
X - a produção e a divulgação de informações, de modo a oferecer referências para as famílias e
indivíduos sobre os programas, projetos e serviços socioassistenciais do SUAS, sobre os órgãos de
defesa de direitos e demais serviços públicos de âmbito local, regional e estadual;
XI - atuação em rede, por meio da referência e contrarreferência com a Proteção Social Básica, a
Proteção Social Especial de Alta Complexidade, e articulação intersetorial com a rede de serviços
das demais políticas públicas e órgãos do Sistema de Garantia de direitos;
XII - a realização de outras ações correlatas à assistência social que vierem a ser determinadas
pela Secretaria Municipal de Assistência Social ou que forem pactuadas no âmbito do SUAS.
Art. 3º São usuários do CREAS os indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco
pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções
especializadas da proteção social especial.
Parágrafo único. São direitos dos usuários do CREAS:
I - conhecer o nome e a credencial de quem os atende;
II - obter a escuta das suas demandas de proteção social;
III - local adequado para seu atendimento, respeitado o sigilo de suas informações pessoais;
IV - receber explicações sobre os serviços e seu atendimento, de forma clara, simples e
compreensível;
V - receber informações sobre como e onde manifestar seus direitos e requisições sobre o
atendimento socioassistencial;
VI - ter seus encaminhamentos, por escrito, identificados com o nome do profissional e seu
registro no Conselho ou Ordem Profissional, de forma clara e legível;
VII - ter protegida sua privacidade, dentro dos princípios e diretrizes da ética profissional, desde
que não acarrete riscos a outras pessoas;
VIII - ter sua identidade e singularidade preservadas e sua história de vida respeitada;
IX - poder avaliar o serviço recebido, contando com espaço de escuta para expressar sua opinião ouvidoria;
X - ter acesso ao registro dos seus dados, se assim o desejar.
Art. 4º A Secretaria Municipal de Assistência Social, órgão gestor do SUAS em âmbito
municipal, prestará todo o apoio técnico, administrativo, financeiro e de recursos humanos de que
dispuser para garantir o funcionamento regular do CREAS.
Parágrafo único. As demais Secretarias Municipais e órgãos da estrutura administrativa manterão
relações de cooperação com o CREAS para o desenvolvimento de ações intersetoriais.
Art. 5º Os serviços, projetos, programas e ações de proteção social especial desenvolvidas
no CREAS serão cofinanciadas na forma do SUAS.
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Art. 6º Para atender as despesas decorrentes da execução desta Lei, é o Poder Executivo
autorizado a proceder, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento do Município os
ajustamentos que se fizerem necessários, mediante remanejamento de recursos e dotações dentro
do órgão da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Coribe/BA, em 26 de outubro de 2022.

Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
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LEI 750/2022
“ACRESCENTA O ARTIGO 104-D À LEI N°
393/2001, QUE INSTITUI O CÓDIGO
TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORIBE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais, com base na legislação pertinente, faço saber que a Câmara Municipal
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Acrescenta o Art.104-D ao Código Tributário Municipal e altera a Tabela
de Receita n° II do Anexo II do referido Código.
(...)
Art. 104-D. Quando se tratar de serviço prestado pelo Cartório de Registro de
Imóveis do Município de Coribe, o imposto terá valor fixo, conforme dispõe a
Tabela de Receita n° II dessa Lei.
(...)
Art. 2°. Essa Lei entra em vigor a partir de sua publicação ficando revogada
qualquer disposição em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Coribe/BA, em 26 de outubro de 2022.

Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
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