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Resoluções
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Ibicoara- Bahia.

RESOLUÇÃO CMAS Nº 06 DE 13 DE ABRIL DE 2022

“Dispõe sobre a regulamentação - critérios e
valores

-para

a

concessão

dos

benefícios

eventuais de assistência social em virtude de
nascimento, morte, situação de vulnerabilidade
temporária/emergenciais

e

de

calamidade

pública”.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL em Reunião Ordinária
realizada no dia 13 de abril de 2022, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela
Lei do SUAS Municipal Nº 281/2019.
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que institui a
Política Nacional de Assistência Social - PNAS e dispõe sobre as diretrizes e princípios
para a implementação do Sistema Único da Assistência Social - SUAS;
CONSIDERANDO que o art. 22 da Lei de nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
consolidada pela Lei 12. 435/2011, Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS, prevê os
Benefícios Eventuais da assistência social como provisões suplementares e provisórias que
integram organicamente as garantias do Suas, prestadas aos cidadãos e às famílias em
virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade
pública;
CONSIDERANDO a Resolução nº 212, de 19 de outubro de 2006, que propõe critérios
orientadores para a regulamentação da provisão de benefícios eventuais no âmbito da
política pública de assistência social;
CONSIDERANDO que o art.9º do Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, que
dispõe sobre os Benefícios Eventuais, define que as “provisões relativas a programas,
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projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, educação,
integração nacional e das demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de
benefícios eventuais da assistência social”;
CONSIDERANDO a Resolução nº 39, de 9 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o
processo de reordenamento dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política Nacional de
Assistência Social em relação à Política de Saúde;
CONSIDERANDO a necessidade de apoiar o reordenamento da prestação dos benefícios
eventuais à luz das diretrizes nacionais sobre os benefícios eventuais – LOAS/1993,
PNAS/2004, Resolução CNAS nº 212/2006, Decreto nº 6307/2007, Resolução nº 39, de 9
de dezembro de 2010.

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar a Lei de Benefício Eventual nº 281/2019 do Município de Ibicoara que
dispõe sobre critérios para a concessão dos Benefícios Eventuais.
Art. 2°- A Concessão do Benefício Eventual será realizada aos Cidadãos e às Famílias em
situação de vulnerabilidade social, com impossibilidade de arcar por conta própria com o
enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a
manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros.
Parágrafo único: Os recursos para prestação dos benefícios eventuais estão previstos em
Lei

Orçamentária Anual do Município, conforme QDD, em anexo.

Art. 3° - O Benefício Eventual pode ser requerido por qualquer cidadão ou família nos
equipamentos públicos da Assistência Social, prioritariamente no Centros de Referência de
Assistência Social–CRAS, mediante fluxo a ser estabelecido, e o atendimento de algum

dos critérios abaixo:
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I – Estando de acordo com a Lei do Suas de nº Nº 281/2019.

II - Mediante preenchimento do formulário elaborado pela equipe técnica de
referência responsável pelo atendimento nos equipamentos;
III - Realização de visita domiciliar da equipe técnica de referência responsável
pelo acompanhamento das famílias, sempre que necessário para verificação da
situação de vulnerabilidade social;
IV - Após solicitação da equipe técnica de referência responsável pelo
acompanhamento das famílias.
Parágrafo Único - A visita domiciliar poderá ser realizada posteriormente à
concessão, mas no preferencialmente no mesmo mês da concessão, ou até três meses da
concessão.
Art 4º Os Benefícios Eventuais a serem concedidos pelo Município Ibicoara serão:
I - O Benefício Eventual Funeral: para reduzir vulnerabilidade provocada por morte de
membro da família. Em pecúnia, por uma única parcela, ou em bens de consumo, devendo
cobrir o custeio das despesas de urna funerária, velório e de sepultamento deve ser pago
imediatamente, ou por ressarcimento, em pecúnia ou em serviços, sendo de pronto
atendimento, em unidade de plantão 24 horas.
II – O Benefício Eventual Natalidade: para reduzir a vulnerabilidade provocada pelo
nascimento de um membro da família ou para apoiar à mãe, ou, ainda, nos casos de

natimorto e morte do recém-nascido. Em pecúnia ou em bens de consumo, consistem no
enxoval do recém-nascido, incluindo itens de vestuário, utensílios para alimentação e de higiene,
observada a qualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária. O requerimento

pode ser realizado até 90 dias após o nascimento e pago até 30 dias após o requerimento.
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III – O Benefício Eventual Alimentação: para reduzir a vulnerabilidade provocada pela
falta de condições socioeconômicas através da aquisição de alimentos com qualidade e
quantidade, de forma a garantir uma alimentação saudável e segura às famílias
beneficiárias, em pecúnia por uma única parcela de no mínimo R$100,00 (cem reais), valor
a ser ajustado anualmente, ou em vale-cartão social com o mesmo saldo para retirada em
estabelecimentos conveniados com a Secretaria, ou em alimentos cuja lista será composta
de itens básicos da alimentação contendo no mínimo os seguintes produtos: Arroz, Feijão,
Óleo, Açúcar, Farinha, Café, Sal, Margarinas, Flocão de milho, podendo estes itens serem
alterados, anualmente acordo com a avaliação

do técnico em consonância com a

disposição financeira anual do orçamento do município para o benefício eventual.
IV - O Benefício Eventual Documentação: em pecúnia, por uma única parcela, garantindo
aos cidadãos e às famílias o acesso a documentos civis básicos, ou segunda via, ou ainda,
fotos;
V - O Benefício Eventual Moradia: nas situações de ausência temporária de residência às
famílias de baixa renda em desproteção social decorrentes da falta de domicílio que
tenham sofrido riscos, perdas e danos, quando será instituído o “aluguel social”, da ordem
de parcela de R$300,00 (trezentos reais) – valores a serem discutidos entre a Gestão e o
CMAS, ou um local adequado para residência temporária da família. Valor a ser ajustado
anualmente acordo com a avaliação do técnico em consonância com a disposição
financeira anual do orçamento do município para o benefício eventual;
VI - O Benefício Eventual Viagem: em pecúnia ou em passagem, de forma a garantir ao
cidadão e às famílias condições dignas de retorno à cidade de origem ou visitas aos
parentes em situação de doenças ou morte em outras cidades, povoados e estados. As
viagens serão realizadas de acordo com a necessidade verificada pela equipe técnica de
referência do CRAS;
VII - O Benefício Eventual prestado em Virtude de Calamidade Pública: para ações
assistenciais em caráter de emergência, provenientes de calamidade pública provocadas

___________________________________________
___
Rua Fernando Neto, nº211, Ibicoara – Ba

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NMDQJZUY4KAWH6I5OV88BG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
26 de Abril de 2022
6 - Ano X - Nº 2844

Ibicoara

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Ibicoara- Bahia.

por eventos naturais e/ou epidemias, enquadrando-se como medida emergencial a
concessão de abrigos adequados; alimentos; cobertores, colchões, vestuários e filtros.
Art. 4º – Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Ibicoara/BA, 13 de abril de 2022.

______________________________________________
Gilson de Jesus Martins
Presidente do CMAS
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RESOLUÇÃO CMAS Nº 07 de 13 de abril de 2022

“Dispõe sobre infraestrutura adequada e
equipe qualificada para a concessão de
Benefício Eventual.”

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL em Reunião Ordinária realizada dia
13 de abril de 2022, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº
281/19.

R E S O L V E:

Art. 1º Atestamos que os Benefícios Eventuais no Município de Ibicoara são concedidos
nos equipamentos públicos da Assistência Social – Centro de Referência em Assistência
Social (CRAS), possuindo infra-estrutura adequada para atendimento aos beneficiários e
equipe técnica de referência de nível superior qualificada, composta por Assistente Social e
Psicólogo, responsáveis pelo atendimento e acompanhamento dos beneficiários e sua
família.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Ibicoara/BA, 13 de abril de 2022.

______________________________________________
Gilson de Jesus Martins
Presidente do CMAS
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RESOLUÇÃO N°08 de 25 de abril de 2022

“Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo
Sintético Anual de execução físico-financeira do
Cofinanciamento Federal do SUAS, exercício 2012
e dá outras providências”.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS do Município de Ibicoara, em
reunião extraordinária ordinária realizada em 25 de abril de 2022, no uso de suas atribuições legais
e regimentais.

R E S O L V E:

Art. 1° - Aprovar a prestação de contas do Demonstrativo Sintético Anual de execução físicofinanceira do Cofinanciamento Federal do SUAS, exercício 2012, bem como o preenchimento do
demonstrativo financeiro e parecer deste colegiado, referente aos recursos de gestão dos pisos IGD,
e IGD SUAS.

Art. 2° - Aprovar a reprogramação dos saldos em conta, conforme descrição em ata nº 6, em 25 de
abril de 2022.
Art. 4° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Ibicoara, 25 de abril de 2022.

Gilson de Jesus Martins
Presidente do CMAS
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