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LEI N° 2588/2020, DE 1° DE JULHO DE 2020.  

 

ALTERA REDAÇÃO DAS ALÍNEAS “D”, “E” E “F” 
DO ART. 40. IGUALMENTE ALTERA REDAÇÃO 
DO ART. 53 E SEUS INCISOS, REVOGA O 
PARÁGRAFO ÚNICO DO MESMO ARTIGO,  
ACRESCENTA OS INCISOS VI, VII, §1º E §2º AO 
ARTIGO 53, DA LEI N° 2490/2017 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

          PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 
Faço saber que a Câmara Municipal de Parelhas – RN aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
 

Art. 1º - Altera a redação das alíneas “d”, “e” e “f” do artigo 40 da Lei n° 2490/2017 
passando a vigorar com a seguinte alteração: 

 
“d) 01 representante da Secretaria Municipal de Finanças do Planejamento e da 

Tributação;  

e) 01 representante da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas;  

f) 01 representante da Secretaria Municipal de Turismo, da cultura e do Esporte. ” 

Art. 2º - Altera redação do art. 53 e dos incisos I, II, III, IV e V do mesmo artigo, revoga 

parágrafo único do inciso V e acrescenta os incisos VI e VII ao artigo 53, da Lei n° 

2490/2017, passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 53 - Cria 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 - Elaborar e atualizar, em conjunto com as áreas de proteção social básica e 

especial, os diagnósticos circunscritos aos territórios de abrangência dos CRAS e CREAS;  

II - Colaborar com o planejamento das atividades pertinentes ao cadastramento e à 

atualização cadastral do Cadastro Único em âmbito municipal;  

III - Fornecer sistematicamente às unidades da rede socioassistencial, especialmente 

aos CRAS e CREAS, informações e indicadores territorializados, extraídos do Cadastro 

Único, que possam auxiliar as ações de busca ativa e subsidiar as atividades de 

planejamento e avaliação dos próprios serviços;  
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IV - Fornecer sistematicamente aos CRAS e CREAS listagens territorializadas das 

famílias em descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família, com bloqueio 

ou suspensão do benefício, e monitorar a realização da busca ativa destas famílias pelas 

referidas unidades e o registro do acompanhamento que possibilita a interrupção dos efeitos 

do descumprimento sobre o benefício das famílias;  

V - Fornecer sistematicamente aos CRAS e CREAS listagens territorializadas das 

famílias beneficiárias do BPC e dos benefícios eventuais e monitorar a realização da busca 

ativa destas famílias pelas referidas unidades para inserção nos respectivos serviços;  

VI - Realizar a gestão do cadastro de unidades da rede socioassistencial privada no 

CadSUAS, quando não houver na estrutura do órgão gestor área administrativa específica 

responsável pela relação com a rede socioassistencial privada;  

VII - coordenar, em âmbito municipal ou do Distrito Federal, o processo de 

preenchimento dos questionários do Censo SUAS, zelando pela qualidade das informações 

coletadas. 

§ 1º - A equipe da vigilância será constituída por técnico (s) que compõe o quadro de 

servidores do município, com formação em áreas de serviço social, psicólogo, 

administração, pedagogia ou outras áreas conforme disposto na Resolução do Conselho 

Nacional de Assistência Social – CNAS nº 17/2019. 

§ 2º - 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 e alternativas diferenciadas de sobrevivência que 

podem representar risco pessoal e social. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 1° de julho de 2020. 

 
 
 

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 
Prefeito Municipal  

 


