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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA, DIA 10.06.2019 DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso do Município de Teixeira de
Freitas, Bahia, realizada no dia 10 de junho de dois mil e dezenove às 09:06 hs na Casa dos
Conselhos localizada na Rua Inácio Soares de Pádua nº 58 – Praça Caravelas, Bairro Vila
Vargas. Participaram da reunião Titular e Suplente do Lar dos Idosos São Francisco de
Assis ( Sr. Manoel da Silva Oliveira Brito e Sr. Tadeu Mageste da Silva), Titular da
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento (Sra. Vanderez Rodrigues Barbosa
da Rocha), Titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Sra. Nilma Guimarães),
Suplente da Secretaria Municipal de assistência Social (Sra. Erlane dos Santos Silva),
Titular da Secretaria Municipal de Educação (Sra. Adrine Viana Lima), Titular Representante
das Igrejas Evangélicas (Sra. Rosângela Santos da Silva), Idoso Usuário (SR. Orlindo
Guimarães). Convidados (Rafael Moreira de Aragão, Lauzina Nascimento, Regina
Raimundo Dias). PAUTA DA REUNIÃO: 1) INFORMES, 2)REGIMENTO INTERNO,
3)DENÚNCIAS RECEBIDAS, 3) O QUE OCORRER. O Sr. Antônio Jorge iniciou a reunião
cumprimentando e dando as boas vindas a todos os presentes, a seguir fez a leitura da
pauta do dia e da ata da reunião ordinária anterior ocorrida às 09:35 hs do dia 25/05/2019
do qual foi aprovada e assinada por todos os conselheiros e suplentes presentes, em tempo
realizou a leitura do ofício recebido no dia 18/02/2019 da renúncia do Sr. João Roberto Mota
em relação à presidência do Conselho do Idoso. Na sequência discorreu sobre a
importância de agendar uma reunião para organizar o regimento interno que é o guia do
conselho, falou da possibilidade de trazê-lo pronto, alterá-lo e modificá-lo realizando uma
leitura conjunta pelo data show, ficou acordado entre os presentes que o Sr. Antônio Jorge
traria o Regimento pronto e na reunião fariam as adequações necessárias, em tempo o Sr.
Tadeu explicou que fariam adequações em consonância com a Lei Municipal. Continuando
o Sr. Antônio Jorge lembrou da importância do Conselho na defesa da pessoa idosa,
lembrando da caminhada que acontecerá no dia 15/06/2019 em defesa dos direitos do idoso
e que o mês de junho é todo dedicado para esse fim, sugeriu confeccionar uma faixa do
Conselho do Idoso para a caminhada, solicitou a presença de todos na referida caminhada
para uma mobilização geral, Sr. Tadeu relatou que 14% da população da Bahia é idosa,
falou da visita do CRAS ao Lar dos Idosos, da importância da interação com os mesmos, o
Conselho tem um recurso do LOAS para esses eventos, mas ainda não foi liberado, foi
aberta uma conta, o fundo do idoso para quem quiser transferir parte do imposto de renda. A
seguir o Sr. Antônio Jorge falou da eleição do Sr. Tadeu Mageste para o cargo de delegado,
trará para a próxima reunião impresso sobre o que foi exposto na Conferência, podem trazer
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pen drive ou enviará para o e-mail, ficando acordada a data do dia 14/06/2019 a realização
de uma reunião para discutir sobre a pré-conferência e a importância da participação não de
só de funcionários da Assistência Social, mas de várias entidades, sobre a solicitação de um
representante ao CRAS, foi indicada a Usuária Titular Sra. Lausina do Rosário Nascimento
e Suplente o Sr. Arlindo Guimarães ( CRAS do São Lourenço), Sra. Vanderez Rodrigues
Barbosa da Rocha ( Titular da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento) foi
indicada para o cargo de secretária geral do Conselho do Idoso com a concordância de
todos os presentes. A seguir Sr. Antônio Jorge fez a leitura de um ofício de nº 112/19 da
solicitação da abertura da Conta do Fundo Municipal do Idoso já regulamentado por Lei
1062 de 15 de abril de 2019. Em tempo foi relatado pelo mesmo as denúncias recebidas
com violação de direitos e risco de vida de um idoso morador do Bairro Vila Vargas e uma
Sra que não recebeu atendimento no Posto de Saúde do Bairro são Lourenço do qual as
denúncias foram recebidas e tomadas as providências cabíveis ao Conselho do Idoso, todos
concordaram em o Sr. Antônio Jorge enviar um ofício ao Ministério Público com um pedido
de devolutiva para saber como está o andamento do processo. Sr. Tadeu Mageste sugeriu
que todos participantes do Conselho estudasse e aprofundar o conhecimento quanto ao
Estatuto do Idoso, falou da importância da função do conselho em intervir sempre em
relação aos direitos do idoso. Sr. Antônio Jorge trará para a próxima reunião o material da
conferência e a 1ª parte do Estatuto do idoso impresso. A seguir o Sr. Arlindo Guimarães
sugeriu uma campanha que poderá ser tema da conferência: PAPEL DO IDOSO NA
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA. Qual a importância do idoso na estrutura e formação da
família? 1) falta de amor, 2) indisposição para o trabalho, 3) conflito de relação familiar. A
Sra. Erlane dos Santos Silva vai levar a ideia para os CRAS, falou da importância do
trabalho de rede e conscientização da proteção do idoso de forma geral. Nada mais
havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 10:09 hs, onde eu Antônio Jorge lavrei
a presente ata que após lida será assinada por mim e demais conselheiros.

RESOLUÇÃO 10-2019 CMAS - APROVA O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA A
OFERTA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO NO MUNICÍPIO
RESOLUÇÃO 10-2019 CMAS - INSTITUI E REGULAMENTA A COMISSÃO DE
ACOMPANHAMENTO A GESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, em reunião ordinária no
dia 24 de julho, no uso de suas competências e atribuições legais conferidas pela Lei
Municipal Lei nº 1.019 de 29 de maio de 2018, que revoga as Leis 197/97 e 478/2009.
CONSIDERANDO: As discussões e apreciações sobre a matéria;
CONSIDERANDO: A Resolução CMAS nº 06, de 22 de março de 2018 que dispõe sobre
aprovação do Termo de Aceite do Programa Acessuas Trabalho no município de Teixeira de
Freitas.
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CONSIDERANDO: A Considerando a Lei Orgânica da Assistência Social – Lei nº 8.742 de 7
de dezembro de 1993, com última alteração dada pela Lei nº 12.435/2011, que em seu
artigo 2º, inciso I, alínea c, estabelece a Integração ao Mercado de Trabalho como um dos
objetivos da assistência social;
CONSIDERANDO: A importância do Programa Acessuas Trabalho, instituído através da
Resolução CNAS Nª 18, de 24 de maio de 2012, com as alterações dadas pela Resolução
CNAS nª25, de 15 de dezembro de 2016, para a promoção de inclusão dos usuários do
SUAS, no mundo do trabalho;
CONSIDERANDO: O disposto na Resolução CNAS n° 13, de 04 de junho de 2018, que
aprova os critérios de partilha e elegibilidade para o cofinanciamento federal do Programa
Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho para o
exercício de 2018 e altera a Resolução nº 18, de 14 de maio de 2012;
CONSIDERANDO: O disposto na Resolução nº 7, de 21 de fevereiro de 2019 que altera a
Resolução nº 13, de 4 de junho de 2018, do CNAS, que aprova os critérios de partilha e
elegibilidade para o cofinanciamento federal do Programa Acessuas Trabalho para o
exercício de 2018 e altera a Resolução nº 18, de 14 de maio de 2012;
CONSIDERANDO: A Resolução CNAS nº 27 de 19 de setembro de 2011, que caracteriza
as ações de assessoramento, defesa e garantia de direitos no âmbito da assistência social;
CONSIDERANDO: Que a função primeira da assistência social é a proteção social e que a
integração ao “mundo do trabalho” não é de responsabilidade exclusiva da assistência
social, mas resultado da ação intersetorial de diversas políticas públicas;
CONSIDERANDO: Que a assistência social tenciona a demanda para a oferta de
determinados serviços, inclusive os do sistema de trabalho, emprego e renda;
CONSIDERANDO: Que o trabalho sem proteção social é uma violação aos direitos;
CONSIDERANDO: Que o trabalho é estruturador de identidades, promove a sociabilidade e
possibilita o pertencimento social, constituindo o sujeito em sua totalidade;
CONSIDERANDO: Que a assistência social identifica e recepciona as demandas, é
mobilizadora, garantidora de direitos e vocalizadora da população em vulnerabilidade;
CONSIDERANDO: Que a assistência social reconhece as capacidades e potencialidades
dos usuários, promove o seu protagonismo na busca de direitos e espaços de integração
relacionados ao mundo do trabalho, bem como o resgate de sua auto-estima, autonomia e
resiliência;
CONSIDERANDO: Que os indivíduos e famílias devem ser atendidos no conjunto de suas
vulnerabilidades, identificadas a partir do processo de integração ao mundo do trabalho;
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Resolve:
Art. 1º - Aprovar o Planejamento das Ações para a oferta do Programa Acessuas Trabalho
no Município de Teixeira de Freitas;
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se, cumpra-se;
Teixeira de Freitas – BA, 24 de julho de 2019.

Tadeu Mageste da Silva - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO 11-2019 CMAS - ESTABELECER CRITÉRIOS E PRAZOS PARA A
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, em reunião ordinária no
dia 24 de julho, no uso de suas competências e atribuições legais conferidas pela Lei
Municipal Lei nº 1.019 de 29 de maio de 2018, que revoga as Leis 197/97 e 478/2009.
CONSIDERANDO as discussões e apreciações sobre a matéria;
CONSIDERANDO que benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias que
integram organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias
em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade
pública, na forma do Art. 22 da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 6.307 de 14 de dezembro de 2007, que dispõe
sobre os Benefícios Eventuais;
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 a Resolução nº 039 de 09 de dezembro de 2010 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 Orientações técnicas sobre Benefícios Eventuais no SUAS do MDS Ministério do Desenvolvimento Social - 2018;
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CONSIDERANDO Resolução nº 109/2009 – Aprova a Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais;
CONSIDERANDO A Lei Municipal nº 1.019 de 29 de maio de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar os critérios e prazos para a concessão de benefícios eventuais no âmbito da
Política Pública de Assistência Social no município de Teixeira de Freitas;
Art. 2° Os Benefícios Eventuais são 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,
visando o atendimento das necessidades básicas;
§ 1° Terão prioridade na concessão dos Benefícios Eventuais a gestante, a nutriz, a criança,
o idoso, a pessoa com deficiência e a família.
Art. 3º Os Benefícios Eventuais de Assistência Social no Município de Teixeira de Freitas
serão geridos e concedidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, mediante
critérios aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
§ 1º Os Benefícios Eventuais poderão ser ofertados na unidade do Centro de Referência de
Assistência Social – CRAS a fim de facilitar o acesso dos usuários da assistência social aos
benefícios.
§ 2° Na comprovação das necessidades para a concessão do benefício eventual são
vedadas quaisquer situações de constrangimento ou vexatórias.
§ 3º Os Benefícios Eventuais deverão ser divulgados a população por intermédio dos
serviços e de materiais informativos elaborados pela Secretaria Municipal de Assistência
Social.
Art. 4º Os Benefícios Eventuais se destinam aos moradores do Município de Teixeira de
Freitas em situação de vulnerabilidade e risco social ou pessoas em situação de rua 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,
à função protetiva da família e a sobrevivência de seus membros
Parágrafo único - Para efeito do disposto no caput deste artigo, entende-se por família o
conjunto de pessoas que comprovadamente vivam sob o mesmo teto, mantendo-se
economicamente com a contribuição de seus membros.
Art. 5º Entendem-se por Benefícios Eventuais aqueles que visam a concessão de benefício
eventual por situação de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de
calamidade pública às famílias cuja renda mensal per capita seja inferior ou igual a ¼ (um
quarto) de um salário mínimo vigente.
Parágrafo Único - O critério de renda não deve ser o fator condicionante para o acesso ao
Benefício Eventual, levando em consideração as contingências sociais como conceito para
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compreensão da necessidade do benefício, o que deverá ser avaliado pelo técnico de nível
superior no relatório técnico.
BENEFÍCIO EVENTUAL POR SITUAÇÃO DE NASCIMENTO
Art. 6º O benefício eventual por situação de nascimento, constitui-se em uma prestação
temporária, não contributiva da assistência social, para reduzir a vulnerabilidade provocada
por nascimento de membro da família, residente no Município de Teixeira de Freitas,
atendendo, preferencialmente, aos seguintes aspectos:
I - necessidades dos familiares, da criança ou crianças que vão nascer e de crianças
recém-nascido;
II - apoio à mãe/ou à família nos casos em que a crianças morrem logo após o nascimento;
III - apoio à família quando a mãe e/ou a criança ou as crianças morrem em decorrência de
circunstâncias ligadas à gestação ou ao nascimento das crianças;
Art. 7º O benefício eventual por situação de nascimento ocorrerá na forma de bens de
consumo de acordo com a Resolução CNAS nº 212/2006.
§ 1º Os bens de consumo consistem no enxoval do recém-nascido, incluindo itens como:
I - de vestuário
II- utensílios de alimentação
III- de higiene,
§ 2º Observada a qualidade necessária para garantir a integridade física e psicológica dos
beneficiários não podendo ser inferior a 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional.
§ 3º O requerimento do benefício natalidade deve ser solicitado até 60 (sessenta) dias antes
ou até 40 (quarenta) dias após o nascimento, devendo ser atendido até 30 (trinta) dias após
a data de solicitação, salvo os casos de comprovada prematuridade;
Art. 8º Para obtenção do benefício previsto neste artigo, deverá ser realizado um relatório
técnico, por um técnico de nível superior, regularmente inscrito no conselho de classe,
devendo o solicitante fornecer cópia dos seguintes documentos:
I – se o benefício for solicitado antes do nascimento, o responsável deverá apresentar
documentos que comprovem a gestação;
II - se for após o nascimento, o responsável deverá apresentar a certidão de nascimento;
III - comprovante de residência da gestante;
IV - documentação pessoal do requerente e comprovante de renda familiar, quando for o
caso;
V – preferencialmente que esteja cadastrado no CADÚNICO.
Art. 9º. O critério de renda per capita familiar para acesso ao benefício natalidade é de até ¼
(um quarto) do 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
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conceder o benefício mediante estudo e relatório técnico.
BENEFÍCIO EVENTUAL POR SITUAÇÃO DE MORTE
Art. 10º O benefício eventual por situação de morte, constitui-se em uma prestação
temporária não contributiva da assistência social para reduzir vulnerabilidade provocada por
morte de membro da família.
Art. 11º O alcance do benefício eventual por situação de morte ocorrerá na forma de
prestação de serviço na quantidade do número de mortes ocorridas no grupo familiar:
I - custeio das despesas de urna funerária, incluindo transporte funerário, dentre outros
serviços inerentes que garantam a dignidade e o respeito à família beneficiária;
II- Translado, quando necessário.
§ 1º Os serviços devem cobrir o custeio de despesas de urna funerária, no valor de até 01
(um) do salário mínimo vigente, e traslado quando necessário, no valor de até 02 (um)
salários mínimos vigente. Salvo os casos de pacientes em tratamento foro do domicílio.
§ 2º O benefício eventual por situação de morte será concedido apenas se o falecido for
residente no Município e sepultado em cemitério do Município, salvo no caso de pessoas em
situação de rua.
§ 3º Para obtenção do benefício previsto neste artigo, deverá ser realizado um relatório
técnico por um técnico de nível superior, regularmente inscrito no conselho de classe, e o
solicitante deverá fornecer cópia dos seguintes documentos:
I - RG e CPF do requerente e do falecido;
II - certidão de óbito, declaração da instituição, ou declaração médica;
III - comprovante de residência no nome do falecido ou de quem ele comprovadamente
residia (familiar, cuidador instituição de longa permanência para idosos, etc), desde que o
comprovante de residência seja do próprio município; IV - comprovante de renda da família,
quando for o caso;
V - preferencialmente que esteja cadastrado no CADÚNICO.
Art. 12º O benefício eventual por situação de morte será liberado a um integrante da família
beneficiária (pai, mãe, cônjuge, filho) ou pessoa autorizada mediante procuração e
documentos pessoais.
BENEFÍCIO EVENTUAL NA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA
Art.13º A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de riscos,
perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos:
I - riscos: ameaça de sérios padecimentos;
II - perdas: privação de bens e de segurança material; e
III - danos: agravos sociais e ofensa.
§ 1º - Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer:
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I - da falta de:
a) acesso a condições e meios para suprir a reprodução social cotidiana do solicitante e de
sua família, principalmente a de alimentação;
b) documentação; e
c) domicílio;
II - da situação de abandono ou da impossibilidade de garantir abrigo aos filhos;
III - da perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, devido por exemplo
à desemprego, a falta de acesso à moradia, abandono vivenciada em território de conflito,
da presença de violência física ou psicológica na família ou de situações de ameaça à vida;
IV - de outras situações sociais que comprometam a sobrevivência.
§2º São documentos essenciais para o benefício em situações de vulnerabilidade
temporária:
I - Comprovante de residência;
II - Documentação pessoal do requerente, e preferencialmente que esteja cadastrado no
CadÚnico;
III - Na falta dos documentos essenciais, deverá apresentar boletim de ocorrência
informando a perda.
§ 3º O benefício eventual em situação de vulnerabilidade temporária será concedido de
forma imediata ou conforme determinado juntamente com a família, a partir da visita do
Técnico de nível superior, regularmente inscrito no conselho de classe.
§ 4º A concessão de cesta básica, constitui-se em prestação eventual, no prazo máximo de
03 meses consecutivos podendo ser prorrogável por igual período, destinados à família em
situação de: desemprego, morte, situação decorrente de desastres ambientais, entre outras,
avaliadas pelo técnico responsável. Os beneficiários devem estar vinculados ao Sistema
Único de Assistência Social - SUAS.
§ 5º A concessão de passagem se destina às pessoas que necessitam retornar a sua
cidade, conforme análise da Técnico de nível superior e será concedido quando atender os
critério art. 13º, §2º desta resolução e se tratar de situações como:
a) visita a ascendente, descendentes ou afins, nos casos de doença ou falecimento, que
residam em outros municípios ou estados;
b) visita a ascendente, decentes em outros município ou estados quando estiver em
cumprimento de medida socioeducativo ou em presídios, mediante declaração de
permanência na entidade;
c) em caso de migrante, visando o retorno à sua cidade de origem;
d) violência doméstica;
e) entrevista de emprego, mediante declaração da empresa ou outro documento
comprobatório.
§ 6º A ausência da documentação civil básica coloca o indivíduo em situação de
insegurança social, uma vez que compromete o exercício pleno da cidadania, da liberdade e
da dignidade humana, para obtenção do benefício previsto neste artigo, deverá ser realizado
um relatório técnico por um técnico de nível superior, lotado na Secretaria Municipal de
Assistência Social e/ou no CRAS, regularmente inscrito no conselho de classe e será
concedido documentação básica como:
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a) Carteira de Identidade -RG
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF
c) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS
Art. 14º O benefício eventual para pagamento de aluguel é um recurso assistencial
temporário, mensal concedido em forma de pecúnia destinado a atender, em caráter de
urgência, famílias que se encontram em situação habitacional de emergência e risco, e de
baixa renda, que não possuam outro imóvel próprio no Município ou fora dele para suprir
sua necessidade. É um benefício concedido por seis meses prorrogável por igual período. A
família beneficiária receberá uma quantia equivalente a 1/3 (um terço) do salário mínimo
mensal para arcar com as despesas do aluguel.
Art. 15º Considera-se situação de vulnerabilidade temporária para receber o benefício
eventual para pagamento de aluguel quando se tratar de:
I- idosos em situação de risco e/ou vulnerabilidade social ou ainda desabrigado;
II – mulheres chefes de família;
III- da presença de violência física ou psicológica na família
VI - a moradia destruída ou em risco, total ou parcial ou interditada em função de
condições, tais como: deslizamentos, inundações, situação estrutural de risco eminente da
edificação, incêndios, entre outras, comprovado por parecer técnico da Defesa Civil.
§ 1º Para obtenção do benefício previsto neste artigo, deverá ser realizado um relatório
técnico, realizado por um técnico de nível superior, lotado na Secretaria Municipal de
Assistência Social e/ou no CRAS, regularmente inscrito no conselho de classe, deverá ser
exigido os seguintes documentos e observados os devidos critérios:
I- renda inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo;
III- cópia do RG e CPF do beneficiário e do locatário;
IV – comprovante de residência do beneficiário e do locatário;
V – número de conta bancária;
VI – preferencialmente que esteja cadastrado no CADÚNICO
Art. 16º - A Administração Pública não será responsável por qualquer ônus financeiro ou de
qualquer natureza resultante do uso do auxílio, em quaisquer casos, tais como:
inadimplência, dano a bens ou descumprimento de qualquer cláusula contratual
eventualmente existente entre o beneficiário e terceiros.
Art. 17º- O recebimento do Auxílio Moradia não exclui a possibilidade de recebimento
cumulativo de outros benefícios sociais, inclusive eventuais.
Art. 18º - Cabe a Secretaria Municipal de Assistência Social:
I - Providenciar o cadastramento da família no CadÚnico, que centralizará as informações
sociais da família beneficiária.
II - Fiscalizar o cumprimento desta Resolução diretamente e juntamente com este Conselho
Municipal de Assistência Social.
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III - Apoiar o beneficiário para a sua reorganização econômica e fortalecimento do vínculo
familiar, comunitário e social.
Art. 19º - São obrigações do beneficiário:
I - Apresentar os documentos necessários elencados nesta Resolução, bem como outros
documentos que poderão ser solicitados;
II - Assinar TERMO DE ADESÃO AO Benefício EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE
ALUGUEL nos seguintes termos:
a) que está ciente das condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos para a concessão do auxílio;
b) que prestará sempre que necessário às informações solicitadas e realizará as
providências regulamentares requeridas pela Secretaria Municipal de Assistência Social;
Art. 20º Cessará a concessão do benefício eventual para pagamento de aluguel, antes do
término de sua vigência, nos seguintes casos:
I-Quando for dada solução habitacional pela ou para a família;
II-Quando a família deixar de atender, a qualquer tempo, aos critérios estabelecidos nesta
Resolução;
III- Sublocar o imóvel objeto da concessão do benefício e/ou fazer uso do mesmo para outro
fim que não seja moradia;
IV – Quando não comprovar o pagamento do benefício eventual para pagamento de aluguel.
Art. 21º Caberá ao órgão gestor da Política de Assistência Social do Município:
I - a coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, a avaliação da prestação
dos benefícios eventuais, bem como o seu financiamento;
II - a realização de diagnóstico e monitoramento da demanda para constante ampliação da
concessão dos benefícios eventuais; e
III - expedir as instruções e instituir formulários e modelos de documentos necessários à
operacionalização dos benefícios eventuais.
Art. 22º Caberá ao Conselho Municipal de Assistência Social estabelecer critérios e prazos
para a regulamentação da provisão de benefícios eventuais no âmbito da Política Pública de
Assistência Social, bem como acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos,
ganhos sociais e o desempenho dos benefícios, rendas, serviços socioassistenciais,
programas e projetos.
Art. 23º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do
Município.
Publique-se, registra-se, cumpra-se;
Teixeira de Freitas – BA, 24 de julho de 2019
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Tadeu Mageste da Silva - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
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