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DECRETO Nº 027/2019, DE 1° DE AGOSTO DE 2019. 

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO 

DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do 

Norte, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com a Lei n° 2490/2017, de 30 

de Outubro de 2017, que dispõe sobre o 

Sistema Único de Assistência Social - SUAS do 

Município Parelhas/RN.  

CONSIDERANDO O Centro de Referência de Assistência Social é a unidade 

pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices 

de vulnerabilidade e risco social, destinada à prestação de serviços, programas 

e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias e à 

articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência; 

CONSIDERANDO que os novos CRAS e CREAS poderão ser criados, em 

territórios extensos, com grande contingente populacional e com grave situação 

de vulnerabilidade social demonstrados por estudos diagnósticos e com 

aprovação do CMAS, de acordo com o princípio da proximidade dos serviços 

para garantia do acesso aos cidadãos.; 

CONSIDERANDO que cada CRAS e CREAS terão um Coordenador 

constituído por servidor efetivo no quadro de Assistência Social com 

escolaridade de nível superior, que receberá gratificação a  ser regulamentada 

mediante decreto do Executivo. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder à Coordenadora do CRAS, o percentual de 
gratificação de 50% (cinquenta por cento) do seu salário base, enquanto 
perdurar a essencialidade e especificidade dos serviços. 

 
Art. 2º - Conceder à Coordenadora do CREAS, o percentual de 

gratificação de 50% (cinquenta por cento) do seu salário base, enquanto 
perdurar a essencialidade e especificidade dos serviços. 

 
Art. 3°- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,   

revogando - se as disposições em contrário. 
 

    Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 1° de agosto de 2019. 

 
ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 

Prefeito Municipal 
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