
Portaria nº 05, 05 de outubro de 2022.

Cons tui e nomeia a Comissão de Gestão do SUAS
da Secretaria de Assistência Social de Itapoá. 

O Secretário Municipal de Assistência Social, Fábio Tristão Pietrangêlo, no uso de suas atribuições  legais,
conforme o Decreto Municipal de nomeação Nº 4826 de 12 de janeiro de 2021;

CONSIDERANDO que a Secretaria de Assistência Social (SAS) tem como obje vo geral implementar e gerir a
Polí ca de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social no município de Itapoá/SC.

CONSIDERANDO a Resolução CNAS 17/2011, que reconhece as categorias profissionais de nível superior
para  atender  às  funções  essenciais  de  gestão  do  SUAS:  Assistente  Social,  Psicólogo,  Advogado,
Administrador,  Antropólogo,  Contador,  Economista,  Economista  Domés co,  Pedagogo,  Sociólogo  e
Terapeuta ocupacional.

CONSIDERANDO o quadro de recursos humanos já existente e a necessidade de adequar os atendimentos
ofertados  no  âmbito  da  Proteção  Social  Básica  e  da  Proteção  Social  Especial,  sem  prejuízos  ao
desenvolvimento das funções essenciais de gestão do SUAS.

RESOLVE

Art. 1º Ins tuir e nomear a Comissão de Gestão de SUAS de Itapoá, responsável pelo desenvolvimento de
funções essenciais da gestão municipal do SUAS, conforme nível de gestão, porte do município de Itapoá e
demandas emergentes iden ficadas.

Art. 2º A referida Comissão será composta pelos servidores abaixo descritos, sendo nomeado um servidor
representante  de  cada  categoria  profissional  de  nível  superior  e  um  servidor  do  setor
administra vo/financeiro:

I - Assistente Social, Caroline Michely da Silva da Graça, matrícula nº 11676531;

II - Psicóloga, Daniela Vargas da Rosa, matrícula nº 11659513;

III - Pedagoga, Luciana Malaquias, matrícula nº 11737212;

IV - Advogado, Diego Araújo Vargas Leal, matrícula nº 11718005;

V - Administrador, Marcos Raksa, matrícula nº 11646918;

VI – Agente Administra vo, Alexandre Ribeiro da Silva, matrícula nº 622664.

Parágrafo  único. A  composição  da  Comissão  poderá  ser  alterada  sempre  que  for  necessário  visando
garan r o bom desenvolvimento do trabalho no âmbito da gestão e dos serviços socioassistenciais.

Art.  3º A Comissão definirá um coordenador e um vice-coordenador entre os nomeados, os quais ficarão
responsáveis pelo agendamento e registro das reuniões. 
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Art. 4º  Compete à Comissão de Gestão do SUAS de Itapoá:

I – Prestar suporte técnico para o Gestor e demais trabalhadores que atuam no órgão gestor e nos serviços
socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social em Itapoá, levando em conta os seguintes eixos:
proteção social, gestão do trabalho e regulação do SUAS.

II –  Apoiar a rede socioassistencial nos processos de planejamento, organização e coordenação das ações
desenvolvidas;

III  –  Prestar  orientação técnica para o órgão gestor nos  processos de planejamento,  monitoramento e
avaliação da Polí ca de Assistência Social no Município;

IV – Apoiar a organização do Sistema informa zado da SAS de Cadastramento e Registro de Atendimentos
de pessoas e famílias atendidas;

V – Gerir os e-mails recebidos e enviados do e-mail principal da SAS, que funciona como porta de entrada
para recebimento de requisições, o cios e comunicações internas;

VI – Apoiar o órgão gestor na coleta de informações para os Sistemas que compõem a Rede SUAS (Cad.
SUAS, RMA’S, BPC na Escola e Censo SUAS);

VII – Prestar suporte técnico para elaboração, avaliação e adequação dos atos norma vos e da legislação
municipal afeta ao SUAS;

VIII –  Organizar  a  ar culação  intersetorial  das  equipes  e  do  trabalho  social  desenvolvido  pela  rede
socioassistencial sob a perspec va de integralidade e complementaridade;

IX – Elaborar planos, projetos e programas socioassistenciais;

X – Ar cular a rede pública e o Sistema de Garan a de Direitos;

XI – Par cipar de reuniões externas de órgãos e en dades setoriais;

XII – Elaborar Instruções Norma vas e Notas Técnicas no âmbito da SAS.

Parágrafo  único. A  Comissão  definirá  anualmente  o  Plano  de  Trabalho,  contemplando  as  ações,  os
responsáveis  e  os  prazos  específicos  conforme  os  eixos  mencionados  no  inciso  I  e  as  atribuições
mencionadas nos demais incisos.

Art. 5º  As reuniões ocorrerão conforme a necessidade de execução do Plano de Trabalho ou de outras
demandas que poderão surgir conforme a dinâmica do trabalho.

 Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Itapoá (SC), 05 de Outubro de 2022.

Fábio Tristão Pietrangelo

Secretário Municipal de Assistência Social
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