
                                                                              

                

DECRETO N° 039/21019, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

Institui o departamento de  Vigilância
Socioassistencial,  na  estrutura
administrativa  do  Município  de
Parelhas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS,  Estado  do  Rio  Grande  do
Norte,  no  uso  de  suas  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  Lei  Orgânica  do
Município.

DECRETA:

Art. 1° - Institui o departamento da Vigilância Socioassistencial, vinculado

à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação – SMASH, área responsável

pela gestão da informação, monitoramento e avaliação dos serviços socioassistenciais

no Município de Parelhas com a responsabilidade de:

I- Produzir  e  sistematizar  informações,  indicadores  e

índices territorializados das situações de vulnerabilidade e risco social e pessoal que

incidem sobre famílias e/ou pessoas nos diferentes ciclos de vida;

II  -  criar  uma matriz  de  indicadores que permita  avaliar  a  eficiência  e

eficácia das ações previstas no Plano Municipal de Assistência Social;

III  -  dar  divulgação  aos  resultados  do  Plano  Municipal  de  Assistência

Social;

IV - realizar estudos, pesquisas e diagnósticos;

V  -  monitorar  e  avaliar  os  padrões  e  a  qualidade  dos  serviços  da

assistência social, em especial dos abrigos, para os diversos segmentos etários.

 Parágrafo único. Entende-se por situações de vulnerabilidade social e pessoal as que

decorrem  de  perda  ou  fragilidade  de  vínculos  de  afetividade,  pertencimento  e

sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e

sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências e doenças crônicas; exclusão

pela  pobreza  e/ou  no  acesso  às  demais  políticas  públicas;  uso  de  substâncias

psicoativas;  diferentes  formas  de  violência  advinda  do  núcleo  familiar,  grupos  e

indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado formal e informal; estratégias
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e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e

social.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

          Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 20 de dezembro de 2019.
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