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Ibicoara

Atas

ATA 11/2022

Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, as quinze horas de forma
hibrida nas instalações da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania,
situado na Rua Fernando Neto, 166, no centro deste município e através do google meet
pelo link http://meet.google.com/xfs-vyvu-zkg reuniram-se os membros do CMAS, para uma
reunião ordinária, se fez presente A Vice-Presidente do conselho, Sra. Keizes Alves
Oliveira, a consultora do município Jucinara Santos Lima a Assessora Técnica Eneida de
Sousa Duarte, e os conselheiros: Denise Silva Soares de Oliveira, Sirlene Alves Novais,
Elenita Rodrigues de Novais, Maria de Fátima S. Gabriel e os convidados Tailson Costa de
Oliveira e Ronaldo Pereira de Souza. Dando início a reunião a Vice-Presidente saudou a
todos os presentes, passando a palavra para a consultora Jucinara Santos Lima que a
todos saudou e seguindo a pauta do dia, Prestação de Contas ano 2017, onde a mesma
foi realizada via extratos, seguindo para a prestação de contas do ano de 2022, referente
aos meses de janeiro a julho, que também foi realizada via extratos. Ambas prestações
foram aprovadas por todos conselheiros presentes. Foi solicitado pela conselheira Denise
que fosse marcada uma reunião presencial onde fosse apresentada as pastas com os
extratos referentes as prestações de contas desta reunião, para que todos presencialmente
pudessem apreciar as notas fiscais, uma ideia que foi bem acolhida pelos conselheiros e
que será marcada uma reunião dia 28/09/2022 para o cumprir o solicitado. Em seguida a
assessora técnica Eneida Duarte apresentou a resolução N°13 de 2022 do CMAS que
“Revoga a Resolução nº 05 de 05.06.2021 e Resolução nº 06 de 13.04.2022 do Conselho
Municipal de Assistência Social de Ibicoara/BA, e passa a vigorar nova resolução sobre
critérios e regulamentação de valores para concessão de benefícios eventuais com base
na Política Pública de Assistência Social no Município de Ibicoara – BA, e dá outras
providências”, que também foi aprovada por todos os conselheiros presentes. Nada mais
havendo a tratar, a vice-presidente agradeceu a todos pela presença e disponibilidade,
concluindo os trabalhos e deu por encerrada esta reunião, e para constar eu Tailson Costa
de Oliveira, lavrei a presente ata que segue assinada por todos presentes.
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ATA 11/2022

Ata de Reunião Ordinária do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte dois, de forma hibrida nas
instalações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Rua
Fernando Neto, 166, e atraves do google meet pelo link: http://meet.google.com/onk-jrfeakk reuniram se os conselheiros do CMDCA Wilhiams Santos de Almeida, Suzete Souza
Ferreira Ribeiro, Henrique Martins Xavier, Denise Silva Soares de Oliveira, Ronaldo
Pereira de Souza e Tailson Costa de Oliveira. E os convidados Marcos Sulivan Ribeiro
Aguiar, Elenita Rodrigues de Novais e Eneida de Souza Duarte. Para tratar de uma
reunião extraordinaria, com a seguinte pauta: Aprovação da certificação dos institutos
JOÃO BITTAR e RENAPSI com o registro das entidades e dos programas no CMDCA.
Dando inicio a reunião o presidente Sr Wilhiams saudou a todos presentes e explanou
sobre as instituições, apresentando toda a documentação que comprova a existencia e
idoenidade moral de ambas, ressaltando a existencia da lei e do Regimento do CMDCA
que dá todo o respaldo para que o Conselho - CMDCA autorize entidades a atuarem no
municipio em atenção a infância e /ou juventude e apresentou a proposta de conceder a
certificação para os intitutos atuarem no municipio por quatro, que foi aprovada pelos
conselheiros presentes, ressaltou que o conselho tem poder para revogar a autorização
caso nao sejam cumprido o que foi prometido pelos os institutos e deixou um tempo para
que os conselheiros que estão presencialmente acompanhar a documentação das
empresas. Após a revisão o presidente do conselho pôs em votação a aprovação dos
instituos, sendo aprovado sem ressalvas por todos presentes. O presidente então
concluiu os trabalhos e deu por encerrada esta reunião, e para constar eu Tailson Costa
de Oliveira, lavrei a presente ata que segue assinada por todos presentes.
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Atos Administrativos

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE IBICOARA-BA

DECLARAÇÃO

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Ibicoara
- Ba, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Estatuto da Criança e do
Adolescente ECA/LEI n° 8.069, de 13 de julho de 1990, artigos 90 e 91 declara para
os devidos fins que, o INSTITUTO JOÃO BITTAR está devidamente inscrito neste
conselho, por 4 anos e apresenta os Programas de Aprendizagem, abaixo
relacionado:

Vendedor em comércio atacadista;
Vendedor de comércio varejista;
Promotor de vendas;
Demonstrador de mercadorias;
Repositor de mercadorias;
Atendente de farmácia – balconista;
Auxiliar de escritório;
Assistente Administrativo;
Auxiliar de Pessoal;
Auxiliar de Almoxarifado;
Recepcionista, em geral;
Auxiliar de Logística.

Ibicoara - BA, 08 de setembro de 2022.

Wilhiams Santos de Almeida
Presidente do Conselho
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE IBICOARA-BA

DECLARAÇÃO

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Ibicoara
- Ba, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Estatuto da Criança e do
Adolescente ECA/LEI n° 8.069, de 13 de julho de 1990, artigos 90 e 91 declara para
os devidos fins que, a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO
SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI está devidamente inscrita neste conselho, por
4 anos e apresenta os Programas de Aprendizagem, abaixo relacionado:
Aprendiz em Auxiliar de Escritório, em geral
Aprendiz em Atendente de Lanchonete
Aprendiz em Arco Ocupacional Administração
Aprendiz Setor Bancário Adolescente Serviços Administrativos
Aprendiz em Arco Ocupacional em Serviços Administrativos
Aprendiz em Auxiliar de Logística
Aprendiz em Embalador, a Mão/Matriz
Aprendiz em Promotor de Vendas
Aprendiz em Recepção, em geral
Aprendiz em Repositor de Mercadorias
Aprendiz em vendedor de Comércio Varejista

Ibicoara - BA, 08 de setembro de 2022.

Wilhiams Santos de Almeida
Presidente do Conselho
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Decretos
Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Ibicoara
Gabinete do Prefeito

Prefeitura de

IBICOARA
Reconstruindo com Amor

DECRETO n.º 085, de 26 de setembro de 2022.
“Nomeia

os

membros

da

Comissão

Intersetorial do Selo Unicef edição 2021-2024,
e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICOARA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições constitucionais, na forma prevista na Lei Orgânica Municipal e demais dispositivos
legais em vigor.
CONSIDERANDO: a intensão deste município de participar da edição 2021/2024 do
SELO UNICEF e a necessidade de nomeação de seus membros;
D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam Nomeados os Membros da Comissão Inter Setorial do Selo UNICEF Edição
2021-2024, com a finalidade de realizar as ações pactuadas junto ao UNICEF:
I.

Articuladora Municipal:
• Eneida de Sousa Duarte;

II.

Mobilizadora de Adolescentes:
• Pricilla Barbosa Silva;

III.

Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e
Cidadania:
• Angeli de Carvalho Sousa;

IV.

Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
• Gisele Novais Ribeiro;

V.

Representante da Secretaria Municipal de Saúde:
• Ana Paula Gomes Aguiar;

VI.

Representante da Secretaria Municipal de Administração:
•

Geisa Pereira Machado

Praça Américo Martins Junior, S/N, Centro, Ibicoara-BA CEP 46.760-000
Tel. (77) 3413-2199
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Ibicoara
Gabinete do Prefeito
VII.

Prefeitura de

IBICOARA
Reconstruindo com Amor

Representante do CMDCA:
• Sirley Teles de Souza Carneiro;

VIII.

Representante do Conselho Tutelar:
• Marcos Sulivan Ribeiro Aguiar;

IX.

Representante da Pastoral da Criança – Igreja Católica:
• Elvira Rodrigues de Novais;

Art.2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ibicoara - BA, em 26 de setembro de 2022.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal

Praça Américo Martins Junior, S/N, Centro, Ibicoara-BA CEP 46.760-000
Tel. (77) 3413-2199
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Resoluções

RESOLUÇÃO CMAS Nº 13 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022
Revoga a Resolução nº 05 de 05.06.2021 e
Resolução nº 06 de 13.04.2022 do Conselho
Municipal de Assistência Social de
Ibicoara/BA, e passa a vigorar nova
resolução sobre critérios e regulamentação
para concessão de benefícios eventuais com
base na Política Pública de Assistência
Social no Município de Ibicoara – BA, e dá
outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBICOARA –
CMAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, respaldados pela Lei
Orgânica da Assistência Social – LOAS representado por seu Presidente, o senhor
Gilson Jesus Martins no uso de suas atribuições legais, vem tornar público, que em
Reunião ordinária levada a efeito aos 14 de setembro de 2022, na sala de reunião da
Secretaria Municipal de Assistência Social RESOLVE:
Considerando a necessidade constante de aperfeiçoamento das
regulamentações editadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social de
Ibicoara/BA no exercício do seu poder normativo;
Considerando a importância de adequar a Resolução nº 05 de junho de
2021 e a Resolução nº 06 de 13 de abril de 2022 do CMAS – Conselho Municipal de
Assistência Social de Ibicoara/BA às necessidades dos usuários;
Considerando, o Decreto Federal nº 6.307 de 14 de dezembro de 2007,
que dispõe sobre os Benefícios Eventuais;
Considerando, a Resolução nº 039 de 09 de dezembro de 2021 do
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que dispõe sobre o processo de
reordenamento dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência Social
em relação à Política de Saúde;
Considerando, o disposto no Artigo 37º da Lei Municipal do SUAS nº 281
de 19 de novembro de 2019, que trata da prestação dos benefícios eventuais, e em
seu Parágrafo Único determina que os critérios e normas de concessão devem ser
estabelecidos por meio de Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social,
conforme prevê o art. 22, §1º, da Lei Federal nº 8.742, de 1993;
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;
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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, do CNAS –
Conselho Nacional de Assistência Social, 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, 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.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica Revogada a Resolução nº 05 de junho de 2021 e a Resolução
nº 06 de 13 de abril de 2022, do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social
de Ibicoara/BA, passando a vigorar da seguinte forma:
Art. 2º A – Fica aprovada a Lei de Benefício Eventual nº 281/2019 do
Município de Ibicoara que dispõe sobre critérios para a concessão dos Benefícios
Eventuais.
Art. 3º. O benefício eventual é uma modalidade de provisão de proteção
social de caráter suplementar e temporário, integrante do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos
direitos sociais e humanos.
Art. 4º. O benefício eventual destina-se aos cidadãos e às famílias 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 familiar e a sobrevivência de seus membros.
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§1º - Para efeito do disposto no caput deste artigo, entende-se por família
o conjunto de pessoas que comprovadamente vivem sob o mesmo teto, mantendo-se
economicamente com a contribuição 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. 5º. Cabe ao CRAS ou CREAS providenciar o cadastramento da pessoa
ou família solicitante de benefício eventual no Cadastro Único - CADÚNICO e em
formulários específicos de controle de concessão de Benefícios Eventuais com intuído
de subsidiar o setor de Vigilância Socioassistencial quanto a produção de dados e
indicadores sobre fluxo de atendimentos e organização da política pública de
Assistência Social.
Art. °6 - 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:
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. 7º 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 no mínimo 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 por eventos naturais e/ou epidemias, enquadrando-se como
medida emergencial a concessão de abrigos adequados; alimentos; cobertores,
colchões, vestuários e filtros.

DOS DOCUMENTOS GERAIS
Art. 8º. Deverão ser apresentados os seguintes documentos para requerer
o benefício eventual:
I – Documento pessoal com foto, de todos os membros do núcleo familiar
e, em caso de perda destes, apresentação do boletim de ocorrência (BO)
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II – Comprovante de residência atualizado, que pode ser a folha resumo do
programa Cadastramento Único, ou demais documentos comumente usados para
esse fim;
III – Comprovação de renda do núcleo familiar;
IV – Procuração, caso necessário.
Parágrafo Único: a procuração será exigida quando o benefício for
concedido a pessoa ou família que se encontra incapaz de locomoção, tutelado, com
guarda provisória e ou curatela.

DO BENEFÍCIO EM VIRTUDE DO NASCIMENTO
Art. 9º. O benefício requerido em razão de nascimento, poderá ser
solicitado a partir do 4º mês de gestação e até 90 (noventa) dias após o nascimento.
Art. 10. O benefício deverá ser concedido após o requerimento e a
consequente realização de estudo e parecer social, conforme rotina da equipe da
proteção social básica local, considerando, prioritariamente, as questões relacionadas
aos seguintes aspectos:
I - Necessidades da criança que vai nascer e da criança recém-nascida;
II - Apoio à mãe e/ou à família nos casos em que a criança morre logo após
o nascimento;
III - Apoio à família quando a mãe e/ou a criança morre em decorrência de
circunstâncias ligadas à gestação ou ao nascimento da/s criança/s;
Art. 11. O Benefício prestado em virtude de nascimento deverá ser
concedido:
I – À genitora que comprove residir no Município;
II – À família do nascituro, caso a mãe esteja impossibilitada de requerer o
benefício ou tenha falecido;
III – À genitora ou família que esteja em trânsito no município e seja
potencial usuária da assistência social;
IV – À genitora atendida ou acolhida em unidade de referência do SUAS.
Parágrafo único. O benefício eventual por situação de nascimento poderá
ser concedido nas formas de pecúnia ou bens de consumo, ou em ambas as formas,
conforme a necessidade do requerente e disponibilidade da administração pública.
Art. 12. O critério de renda per capita familiar para acesso ao benefício é
de até ½ (meio) salário mínimo.
Parágrafo único – Nos casos em que as famílias não se enquadrarem no
critério do caput deste artigo, o técnico responsável pelo atendimento dos benefícios
eventuais poderá conceder o benefício mediante estudo social.
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Art. 13. São documentos essenciais para a concessão do auxílio
natalidade, além daqueles previstos no art. 5º desta Resolução:
I – Se o benefício for solicitado antes do nascimento deverá ser
apresentado o cartão de pré-natal ou atestado médico comprovando o período de
gestação;
II – Se for após o nascimento deverá apresentar certidão de nascimento.
III – Em caso de natimorto, documento oficial do cartório.
DO BENEFÍCIO POR MORTE
Art. 14. O benefício prestado em razão de morte, poderá ser solicitado em
até 30 (trinta) dias a partir da data do óbito, sendo que a sua concessão será através
de pecúnia, conforme processo a ser feito pela Administração Municipal, no que tange
ao seu custeio aos usuários visando conceder agilidade e apoio ao núcleo familiar. O
estudo e parecer social deverão ser realizados em até 30 dias e compõem o processo
que regulamenta a concessão.
Art. 15. O ressarcimento, no caso de ausência do benefício no momento
em que este se fez necessário, poderá ser solicitado em até 30 (trinta) dias após o
funeral e deverá ser entregue em até 60 (sessenta) dias após o deferimento do pedido,
em forma de pecúnia.
Art. 16. O critério de renda per capita familiar para acesso ao auxílio funeral
é de até ½ (meio) salário mínimo.
Parágrafo único – Nos casos em que a pessoa ou família não se enquadrar
no critério do caput deste artigo, o técnico responsável pelo atendimento dos
benefícios eventuais poderá conceder o benefício mediante estudo e parecer social.
Art. 17. São documentos essenciais para a concessão do auxílio funeral,
além daqueles previstos no art. 5º desta Resolução:
I - Documentos pessoais do falecido e do requerente;
II - Certidão de óbito;
III - Comprovante de residência no nome do falecido ou de quem ele
comprovadamente residia desde que o comprovante de residência seja do município
de Ibicoara.
IV- Quando se tratar de usuário da Política de Assistência Social que estiver
com os vínculos familiares rompidos, inserido nos serviços de acolhimento, os
responsáveis pelos serviços poderão solicitar o benefício aos técnicos da proteção
social básica e especial.
Art. 18. O valor de concessão do benefício por morte será em forma de
pecúnia, e deve ser utilizado considerando as seguintes situações abaixo:
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a) as despesas de urna funerária, velório e sepultamento, incluindo
transporte funerário, utilização de capela, isenção de taxas e colocação de placa de
identificação, dentre outros serviços inerentes;
b) as necessidades urgentes da família para enfrentar riscos e
vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou membros; e

DA VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA
Art. 19. O benefício prestado em virtude de vulnerabilidade temporária será
destinado à família ou ao indivíduo visando minimizar situações de riscos, perdas e
danos, decorrentes de contingências sociais, e deve integrar-se à oferta dos serviços
socioassistenciais, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e a inserção
comunitária.
Parágrafo único. O benefício será concedido na forma de pecúnia ou bens
de consumo, em caráter temporário, sendo o seu valor e duração definidos de acordo
com o grau de complexidade da situação de vulnerabilidade e risco pessoal das
famílias e indivíduos, identificados nos processos de atendimento dos serviços.

DA DOCUMENTACÃO
Art. 20. O benefício prestado em razão de vulnerabilidade temporária, na
forma de auxílio da documentação, poderá ser requerido a qualquer momento
devendo ser entregue imediatamente após o deferimento do pedido.
Art. 21. O critério de renda per capita familiar para acesso ao auxílio
documentação - fotos é de até ¼ (um quarto) do salário mínimo.
Parágrafo único – Nos casos em que a pessoa ou família não se enquadrar
no critério do caput deste artigo, o técnico responsável pelo atendimento dos
benefícios eventuais poderá conceder o benefício mediante estudo e parecer social.
Art. 22. São documentos essenciais para o requerimento do auxílio
documentação - foto aqueles mencionados no art. 5 º desta Resolução.

DA ALIMENTAÇÃO
Art. 23. O benefício prestado em razão de vulnerabilidade temporária, na
forma de auxílio alimentação, poderá ser requerido a qualquer momento devendo ser
entregue imediatamente após o deferimento do pedido, que consta com a etapa de
laudo social e posterior encaminhamento para acompanhamento nos serviços
socioassistenciais.
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Art. 24 O critério de renda per capita familiar para acesso ao auxílio
alimentação é de até ½ (meio) salário mínimo.
Parágrafo único – Nos casos em que a pessoa ou família não se
enquadrar no critério do caput deste artigo, o técnico responsável pelo atendimento
dos benefícios eventuais poderá conceder o benefício mediante estudo e parecer
social.
Art. 25. São documentos essenciais para o requerimento do auxílio
alimentação aqueles mencionados no art. 5º desta Resolução, bem como documentos
que comprovem os gastos do grupo familiar.

DA VIAGEM
Art. 26. O benefício prestado em razão de vulnerabilidade temporária, na
forma de auxílio viagem – passagem, poderá ser requerido a qualquer momento
devendo ser fornecido imediatamente após o deferimento do pedido seguindo os
tramites processuais de verificação das condições e critérios de elegibilidade ao
benefício.
Art. 27. O critério de renda per capita familiar para acesso ao auxílio viagem
- passagem é de até ½ (meio) salário mínimo.
Parágrafo único – Nos casos em que a pessoa ou família não se
enquadrar no critério do caput deste artigo, o técnico responsável pelo atendimento
dos benefícios eventuais poderá conceder o benefício mediante estudo e parecer
social.
Art. 28. São documentos essenciais para o requerimento do auxílio viagem
passagem aqueles mencionados no art. 5º desta Resolução, além de outros
documentos comprobatórios conforme o caso.

DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS SITUAÇÕES DE CALAMIDADE E
EMERGÊNCIA PÚBLICA
Art. 29. O benefício na forma de aluguel social, poderá ser requerido em
caso de decretação de calamidade pública e ou situação de emergência devendo ser
fornecido após o deferimento do pedido, observando as seguintes finalidades:
I - Para garantir proteção na situação de abandono ou da impossibilidade
de garantir abrigo aos filhos;
II - Quando ocorre a perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos
familiares, da presença de violência física ou psicológica na família ou de situações
de ameaça à vida;
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III - Para garantir moradia nas situações de desastres e de calamidade
pública; e
I V-0000 Em outras situações sociais que comprometam a sobrevivência.
Art. 30. O aluguel social será fornecido pelo período de até 05 (cinco)
meses.
Parágrafo único - Em casos excepcionais de acordo com o grau de
complexidade do atendimento e de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e
indivíduos afetados, o prazo previsto no caput deste artigo poderá ser prorrogado
mediante estudo e parecer social.
Art. 31 O critério de renda per capita familiar para acesso ao aluguel social
é de até ½ (meio) salário mínimo.
Parágrafo único – Nos casos em que a pessoa ou família não se
enquadrar no critério do caput deste artigo, o técnico responsável pelo atendimento
dos benefícios eventuais poderá conceder o benefício mediante estudo e parecer
social.
Art. 32. São documentos essenciais para a concessão do aluguel social,
além daqueles previstos no art. 5º desta Resolução:
I - Laudo de vistoria técnica da defesa civil ou Corpo de Bombeiros
reconhecendo a necessidade de desocupação do imóvel; ou
II – Documento oficial, emitido por órgão responsável, que comprove que o
requerente reside na área afetada.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 33. O órgão gestor municipal da política de Assistência Social, emitirá
relatório de concessão de benefícios eventuais sob sua gestão.
Art. 34. Os recursos para aquisição ou provisão dos benefícios eventuais,
somente serão compostos a partir da Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Art. 35. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ibicoara-BA, 14 de setembro de 2022.

Gilson de Jesus Martins
Presidente do CMAS
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