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• ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI 

DECRETO~ 1812019 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. 

ASSIS'TtNCJA SOCIAL. Institui o setor de Gestlo do SUAS com com~tfncia de 

Gestlo do Trabalho, Reg•l•~o do SUAS e Vigiliacia Socioasslstenclal 

O Prefeito Municipal de Lagoa do Piauí- PI. no uso de suas atribuições legais. resol e 

DECRETAR: 

Ait. 1 º Fica instituída o setor de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 

Art. 'l!' O setor de gestão do SUAS deverá gerenciar os "elementos" essenciais ao 

funcionamento da política pública de Assistência Social de Palhoça. assim organizado: 

I - Gestão de Regulação. que deverá: 

a) a Regulação do SUAS é responsável pelos atos regulamentares e pelas ações que 

asseguram o cwnprimento das regulamentações. Por ato regulamentar compreendemos 

tanto a elaboração de leis. regras. normas. instruções. além da a...sessoria normativa para 

o desenvolvimento da política de Assistência Social. As ações que asseguram o 

cumprimento das regulamentações compreendem 11 fiscalização. controle. avaliação. 

auditoria. sanções e premiações: 

b) a Rcgulaçao da Polltica de Assistência Social deve primar pela regulamentação e 

fiscalização social. com base no acesso aos serviços socioassistenciais. tendo como 

paràmetros os princípios da universalidade e integralidade. 

llI - Vigilância Socioassistencial. que devera: 

a) a área de vigilância socioassistencial tem como atribuição produzir. sistematizar .. 

analisar e disseminar de informações que gerem conhecimento sobre as condições de vida 

da população. perfil das familias e indivíduos usuários ou potenciais usuários da política 

de assistencia social, as situações de risco e vulnerabilidade que incidem sobre os 

mesmos. bem como. produzir. sistematizar. analisar e disseminar informações relath·as 

ao tipo. quantidade e qualidade dos ser.iços ofertados pela rede socioassistencial de um 

detenninado território; 

b) nota-se que a Vigilância Socioassistencial encontra-se presente em todas as etapas que 

envolvem a oferta de serviços. projetos. programas e beneficios socioassistenciais.desde 

o seu planejamento. ações de acompanhamento. chegando até a avaliação de suas 

execuções. que. a depender do desempenho. permite a opção pela pennanência ou 

coneção das atividades executadas. Tal dinâmica propicia a obtenção de um diagnóstico 

situacional reunindo informações que favorecem a efetivação do caráter preventivo da 

política de assistência social. bem como a redução de seus agravos. 

An. 3° Ficam nomeados os seguintes servidores para compor os referidos setores: 

Eulla Nayanne dos Santos 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. re,.•ogadas as disposições 

em contrário. 
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