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INFORMATIVO   DA   VIGILÂNCIA    SOCIOASSISTENCIAL    DO    ESTADO    DA    PARAÍBA

Quais são suas responsabilidades?

Quais são seus objetivos?

4Apoiar os municípios para estruturação da Vigilância Socioassistencial;

4Subsidiar a regionalização dos serviços de proteção social no estado;

4Coordenar o processo de realização do Censo SUAS.

Vigilância Socioassistencial

O registro e o 

armazenamento ade-

quado das informações 

é direito dos USUÁRIOS 

do Sistema Único de 

Assistência Social.

Vale lembrar...]]

4Subsidiar a organização das ações de busca ativa;

4Ajudar a pensar o dimensionamento da oferta;

4Contribuir com o estabelecimento do diálogo horizontal (entre setores);

4Olhar para a demanda potencial e buscar um maior equilíbrio (oferta/ demanda);

informativo

O que é?
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Quais os principais instrumentos e fontes de 

informação para a Vigilância Socioassistencial?

4Cadastro Nacional do SUAS – CadSUAS;

4Censo SUAS;

4Registro Mensal de Atendimentos - RMA;

4Prontuário SUAS;

4CadÚnico e CECAD;

4IDV-Sistema de Identificação de Domicílios em Vulnerabilidade;

Que o RMA  é  uma  ins-

trumento que deve  ser 

utilizado  pelos   profis-

sionais dos CRAS e 

CREAS para registro dos 

atendimentos  mensais, 

os  dados  deverão   ser

informados no prazo de 

trinta   dias subsequen-

tes ao mês de  referên-

cia das informações.
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4Informações Sociais (MI-SAGI e RI-SAGI);

4SUASWEB - Informações do cofinanciamento federal;

4Outras fontes de dados estatísticos oficiais (IBGE, PNAD, SINAN).

  Fonte: http: //aplicações.mds.gov.br/sagi

Recursos Financeiros para estruturação da área?

O IGDSUAS – Índice de Gestão Descentralizada instituído pela  Lei  12.435/2011  é  responsável  por 

aferir a qualidade da gestão descentralizadas dos serviços, programas, projetos e benefícios. Com base nos 

resultados, os entes que apresentarem bom desempenho, receberão recursos para  investir  em  atividades 

voltadas para o aprimoramento da gestão do SUAS.  

Os recursos do IGDSUAS podem ser utilizados, dentre outros destinos, para a estruturação da  área 

da  Vigilância  Socioassistencial,  ou  seja,  com  a  aquisição  de  equipamentos  eletrônicos,   mobiliários, 

softweres, materiais de consumo bem como, contratações temporárias de profissionais  como  Estatísticos, 

Sociólogos e Assistentes Sociais.

Jaciana Moura Magalhães - Gerente

Edgard Antônio G. de Oliveira - Estatístico

Patrícia Martins - Assistente Social

Virgínia Helena Serrano - Assistente Social

Jacyelle Santos de Souza - Técnica Administrativa

Mariluzi Torres de B. Ribeiro - Designer Gráfico e Diagramadora

Selma Cunha Ribeiro Athayde - Psicóloga

Contato:

vigilanciapb_sedh@hotmail.com 

83 3218.6648

Equipe que compõe a Gerência da 

Vigilância Socioassistencial  do Estado da Paraíba

informativo

Joab Alves Cândido - Assistente Social
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