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DECRETO N° 043/2021, de 09 de julho de 2021. 

 

REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 488/2008, 

DE 28 DE AGOSTO DE 2008, QUE "ESTABELECE 

CRITÉRIOS ORIENTADORES PARA A CONCESSÃO 

DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DE QUE TRATAM OS 

ARTS. 15, INCISOS I E II, E 22, DA LEI FEDERAL N.º 

8.742, DE 07/12/1993, A RESOLUÇÃO Nº 212, DE 

19/10/2006, DO CONSELHO NACIONAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, O DECRETO NACIONAL Nº 

6.307/2007, O ART. 4º, INCISO VII, DA LEI 

MUNICIPAL Nº 321, DE 16/09/1997E O CAPÍTULO 

V DA LEI DO SUAS Nº 613/2017NO ÂMBITE DA 

POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 

MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS". 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, Estado do 

Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e, 

considerando a conveniência e o interesse da Administração Pública 

Municipal, e 

CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar no 

âmbito do Município de Buriti Bravo os Benefícios Eventuais instituídos pela 

Lei Municipal n.º 488/2008, de 28 e agosto de 2008, bem como a Leido SUAS 

N.º 613/2017. 

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - Fica regulamentado, por meio deste Decreto, 

no âmbito do Município de Buriti Bravo, os benefícios eventuais instituídos 

pela Lei Municipal nº 488/2008, de 28 de agosto de 2008, bem como Lei do 

SUAS Nº 613/2017. 

 

Art. 2º - Os Benefícios Eventuais são benefícios da 

Política Municipal de Assistência Social, de caráter suplementar e provisório, 

ofertados aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, bem 

como para o enfrentamento de situações de vulnerabilidade temporária em 

decorrência de calamidade pública. 

§ 1º - Não se incluem na modalidade de benefícios 

eventuais da assistência social as provisões relativas a programas, projetos, 

serviços e benefícios   vinculados    ao    campo    da    saúde, da    educação, 

da integração nacional, da habitação, da segurança alimentar e das demais 

políticas públicas setoriais. 

§ 2º - A vulnerabilidade temporária é momentânea, 

sem longa duração, resultante de uma contingência que se trata de um fato 

ou situação inesperada, onde as famílias/indivíduos necessitam de condições 

materiais ou imateriais para a manutenção da vida cotidiana, assim como o 

convívio familiar e comunitário.  
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§ 3º - As situações temporárias que justificam a 

concessão dos Benefícios Eventuais decorrem, também, do abandono ou 

desabrigamento, da perda de apoio familiar e/ou social, da ruptura de 

vínculos familiares, da violência física ou psicológica, das situações de 

ameaça à vida e da situação de risco pessoal ou social.  

§ 4º - As situações contingenciais que ameaçam a vida 

ou causam prejuízo à integridade física do indivíduo ou da família, são 

inseguranças que demandam oferta do benefício eventual, reconhecidas 

quando identificado/a, entre outros:  

I – abandono, apartação, discriminação, isolamento;  

II – impossibilidade de garantir abrigo aos filhos numa 

eventual e repentina ruptura de vínculos familiares, devido, por exemplo, a 

desemprego, falta de acesso à moradia, abandono, vivência em territórios de 

conflitos;  

III – pobreza, fome, frágil ou nulo acesso à renda, ao 

mundo do trabalho, a serviços e ações de outras políticas;  

IV – ocorrência de violência física, psicológica ou 

exploração sexual no âmbito familiar ou comunitário;  

V – risco circunstancial de desabrigamento, inclusive 

em decorrência de situações de emergência e de calamidade pública;  

VI – contingências sociais que comprometam a 

sobrevivência do indivíduo e/ou da família; e 

VII – acolhimento ou desacolhimento institucional.  

Art. 3º - Os benefícios eventuais integram 

organicamente as garantias do SUAS, devendo sua prestação observar: 

I – integração à rede de serviços socioassistenciais, 
com vistas ao atendimento das necessidades humanas básicas;  

II – constituição de provisão certa para enfrentar com 
agilidade e presteza eventos incertos; 

III- não subordinação a contribuições prévias e 

vinculação a quaisquercontrapartidas; 

IV- desvinculação de comprovações complexas e 

vexatórias, queestigmatizam os beneficiários; 

V- garantia de qualidade e prontidão na concessão dos 

benefícios; 

VI- garantia de igualdade de condições no acesso às 

informações e à fruição dos benefícios eventuais; 

VII- ampla divulgação dos critérios para a sua 

concessão; e, 

VIII - integração da oferta com os serviços 

socioassistenciais. 

 

CAPÍTULOII 

DA FORMA DE CONCESSÃO E DOS BENEFICIÁRIOS EM GERAL 

 

Art. 4º - Os benefícios eventuais se destinam aos 

cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria o 

enfrentamento de contingências sociais, cujaocorrência provoca riscos e 

fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência 

de seus membros. 

Art. 5º - Terão prioridade na concessão dos benefícios 

eventuais a criança, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, a gestante, a 

nutriz e as famílias envolvidas em situações de calamidade pública. 

Art. 6º - O critério de renda mensal per capita familiar 

para acesso aos benefícios eventuais é igual ou inferior a ¼ (um quarto) do 

salário-mínimo vigente, que serão concedidos nos termos da Lei Municipal 

nº 488/2008, de 28 de agosto de 2008, bem como Leido SUAS Nº 613/2017. 

Parágrafo único. Nos casos em que as famílias não se 

enquadrarem nos critérios estabelecidos para acesso aos Benefícios 

Eventuais, a equipe de referência ou o Assistente Social responsável pelo 

atendimento, poderá conceder o benefício mediante Parecer Social ou 

Estudo Socioeconômico. 

Art. 7º - O Benefício Eventual poderá ser solicitado por 

qualquer membro maior de 18 anos que integre o grupo familiar, ou pelo 

Responsável Familiar no Cadastro Único ou, na inexistência, por parente de 

até terceiro grau do beneficiário, sempre prezando pelo grau de parentesco 

de maior proximidade, respeitado os diferentes tipos de arranjos familiares. 
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Art. 8º - Quando se tratar de usuário da Política de 

Assistência Social que estiver com os vínculos familiares rompidos, em 

situação de abandono ou morador de rua, a Secretaria de Assistência Social 

será responsável pela solicitação de benefício eventual, uma vez que não 

haverá familiar para requerê-lo. 

Art. 9º - A concessão de benefícios eventuais fica sob 

responsabilidade do técnico assistente social, sendo que em situações 

emergenciais, na falta desse profissional, o benefício poderá ser concedido 

pelo técnico psicólogo responsável pelo atendimento, mediante justificativa 

da concessão. 

Parágrafo único. Em todas as concessões de benefícios 

eventuais, o profissional responsável deverá coletar assinatura do 

beneficiário em DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO, com especificação dos 

dados pessoais do usuário, além da quantidade e descrição do benefício 

acessado. 

 

 

CAPÍTULO III 

BENEFICIÁRIOS 

 

Art. 10º - São beneficiários dos Benefícios Eventuais, 

alternativamente, as famílias e/ou os indivíduos em situação de 

vulnerabilidade temporária:  

I – cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico) no 

Município de Buriti Bravo; 

II – com impossibilidades de arcar por conta própria 

com o enfrentamento de contingências sociais que provoquem riscos e 

fragilizam a manutenção da unidade familiar, a sobrevivência de seus 

membros ou a manutenção da pessoa, demonstrado pela equipe técnica;  

III – incluídos ou acompanhados em programa 

instituído ou gerenciado pelo Município de Buriti Bravo, com indicação da 

equipe técnica;  

IV – com indicação de acolhimento ou desacolhimento 

institucional pela equipe técnica que acompanha a família/indivíduo.  

§ 1º - Os beneficiários que forem contemplados com 

Benefícios Eventuais, sem que estejam previamente Cadastrados no 

CadÚnico, deverão, por ocasião do acompanhamento, ser incluídos.  

§ 2º - A comprovação da necessidade para a concessão 

e prorrogação do Benefício Eventual será descrita em Relatório Social, Plano 

de Acompanhamento ou Planilha de registro de distribuição do benefício, 

justificando a concessão e/ou prorrogação, bem como as providências para 

a superação das contingências sociais que provocaram os riscos e fragilizam 

a manutenção da unidade familiar e/ou sobrevivência de seus membros.  

§ 3º - Deverá ser assegurado o acompanhamento da 

família e/ou do indivíduo em serviço da Assistência Social e indicadas as 

provisões que auxiliem a família e/ou o indivíduo no enfrentamento das 

situações de vulnerabilidade e no desenvolvimento da autonomia pessoal 

e/ou familiar.  

§ 4º - Deverá ser negada a concessão do Benefício 

quando não restar devidamente comprovada a necessidade do beneficiário, 

sob pena de responsabilização administrativa.  

§ 5º - Cada beneficiário poderá ser contemplado com 

mais de um Benefício Eventual nas modalidades previstas neste Decreto. 

CAPÍTULOIV 

DAS MODALIDADES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

 

Art. 11º – São Modalidades de Benefícios Eventuais: 

I – auxílio natalidade; 

II – auxílio funeral; 

III – auxílio a situação de vulnerabilidade temporáriaem 

decorrência de calamidade pública. 

Parágrafo único. Não se constituem como Benefícios 
Eventuais da Assistência Social, dentre outros:  

I – concessão de medicamentos;  
II – pagamento de exames médicos;  
III – concessão de órtese, prótese e cadeiras de rodas;  
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IV – tratamento de saúde fora de domicílio (TFD);  
V – leites e dietas de prescrição especial;  
VI – fraldas descartáveis;  
VII – transporte e material didático escolar;  
VIII – materiais esportivos e uniformes. 
 

Seção I 

Do Auxílio Natalidade 

 

Art. 12º - O Benefício Eventual Auxílio Natalidade 

consiste em uma prestação temporária da Assistência Social, não 

contributiva, para atender as necessidades advindas do nascimento de 

membro da família. 

Art. 13º - O auxílio natalidade será concedido em bens 

de consumo, nos termos do art. 8º, da Lei Municipal N.º 488/2008, de 28 de 

agosto de 2008, bem como Leido SUAS Nº 613/2017. 

§ 1º - No caso de nascimento de gêmeos, trigêmeos, 

etc, o benefício ofertado à família será em número igual ao número dos 

nascidos. 

§ 2º - Os bens de consumo consistem no enxoval para 

o recém-nascido. 

§ 3º - Os bens de consumo que compõe o auxílio 

natalidade poderão ser revistos a qualquer tempo e sob análise de 

Diagnóstico Social local. 

Art. 14º - Para a concessão do auxílio natalidade devem 

ser apresentados os seguintes documentos: 

I – Atestado Médico informando que a gestação se 

encontra com mais de 36 (trinta e seis) semanas ou declaração de nascido 

vivo ou certidão de nascimento do recém-nascido ou certidão de óbito de 

natimorto; 

II - identificação civil com foto, da genitora ou do 

responsável legal. 

III - CPF da genitora ou do responsável legal; 

IV - documentos que comprovem a renda familiar, ou 

declaração assinada ou a rogo; 

V - comprovante de residência no Município de Buriti 

Bravo, por meio de conta de água, luz, telefone, IPTU, ou declaração de 

domicílio assinada ou a rogo; 

VI - comprovação de moradia no Município de Buriti 

Bravo há pelo menos 01 (um) ano- por meio de cartão de vacina, matrícula 

em escola, comprovantes de aluguel, ou declaração assinada ou a rogo. 

Parágrafo único. A ausência de documentação pessoal 

não é motivo de impedimento para concessão do benefício, devendo ser 

adotadas medidas que viabilizem o acesso do beneficiário à documentação 

civil. 

Art. 15º - O requerimento para concessão do auxílio 

natalidade deverá ser apresentado em até 90 (noventa) dias após o 

nascimento. 

Art. 16º - No caso da genitora ser menor de 16 

(dezesseis) anos de idade, o requerimento deverá ser feito por seu 

responsável legal. 

Art. 17º - No caso da genitora ser maior de 16 

(dezesseis) anos de idade e menor de 18 (dezoito) anos, salvo se legalmente 

emancipada, o requerimento deverá ser feito em seu nome, acompanhado 

dos dados e das cópias dos documentos de identificação civil da genitora e 

de seu do responsável legal. 

Art. 18º - Na falta de responsável legal, a genitora 

menor de 16 anos deve ser encaminhada à Vara da Infância e da Juventude - 

VIJ, por meio de instrumento escrito e descritivo da situação, para que seja 

definida pessoa que possa responder como responsável legal, para fins da 

concessão do benefício. 

Parágrafo único. Após a definição a que se refere o 

caput, o responsável poderá solicitar o benefício, em conformidade com os 

requisitos estabelecidos. 

Art. 19º - A genitora na faixa etária de 16 (dezesseis) 

anos completos a 18 (dezoito) anos incompletos, desde que legalmente 

emancipada, poderá fazer o requerimento em nome próprio. 
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Parágrafo único. Para efeito no disposto do caput, a 

genitora, ainda que não legalmente emancipada, poderá requerer o 

benefício em nome próprio, desde que: 

I - seja chefe de núcleo familiar ou responsável familiar 

no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico; 

II - não possua responsável legal. 

Art. 20º - No caso de impedimentos para o 

comparecimento da genitora às unidades da SEDEST, em razão de problema 

de doença, o auxílio poderá ser concedido ao pai, a um parente até segundo 

grau ou a quem detiver a guarda da criança, desde que devidamente 

comprovada ou justificada a impossibilidade, e atendidos os critérios 

previstos na Lei Municipal n.º 488/2008, de 28 de agosto de 2008,bem como 

Leido SUAS Nº 613/2017e neste Decreto. 

 

Seção II 

Do Auxílio Funeral 

 

Art. 21º - O auxílio Funeral pode ser concedido, 

cumulativamente, nas formas de pecúnia e bens de consumo. 

Art. 22º - O auxílio previsto no artigo anterior tem 

como objetivo atender, prioritariamente: 

I - às despesas de urna funerária, velório e 

sepultamento; 

II – transporte funerário; 

III – isenção de taxas; 

IV – colocação de placa de identificação; 

V - às necessidades urgentes da família para enfrentar 

vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou membros. 

Art. 23º - O auxílio Funeral é concedido nas seguintes 

hipóteses: 

I - falecimento de pessoa com residência comprovada 

no município de Buriti Bravo; 

II - falecimento de membro de família residente no 

município de Buriti Bravo; 

III - falecimento de pessoa que venha a óbito no 

município de Buriti Bravo, ainda que a família resida em outra unidade da 

Federação; 

IV - falecimento de pessoa que se encontre em 

situação de rua; 

V - falecimento de pessoa atendida ou acolhida em 

unidade de referência do SUAS do município de Buriti Bravo. 

Art. 24º - O benefício na modalidade do Auxílio Funeral 

é concedido em número igual ao da ocorrência de óbito. 

Art. 25º - Para a concessão do auxílio Funeral, em 

pecúnia e/ou bens de consumo, devem ser apresentados os seguintes 

documentos: 

I - atestado de óbito e guia de sepultamento; 

II - identificação civil com foto do requerente; 

III - CPF do requerente; 

IV - comprovante de renda familiar, ou declaração 

assinada ou a rogo; 

V - comprovante de residência no município de Buriti 

Bravo, por meio de conta de água, luz, telefone, IPTU, ou declaração de 

domicílio assinada ou a rogo. 

§ 1º - A ausência de documentação pessoal não é 

motivo de impedimento para concessão do benefício, devendo ser adotadas 

medidas que viabilizem o acesso do beneficiário à documentação civil. 

§ 2º - A renda da pessoa falecida não integrará o 

cálculo da renda familiar para fins de concessão do Auxílio Funeral. 

Art. 26º - O Auxílio Funeral, na forma de bens de 

consumo, é de pronto atendimento; consiste na concessão de urna funerária, 

transporte funerário, utilização de capela, incluindo itens necessários a 

realização do velório, pagamento de taxas, sepultamento e colocação de 

placa de identificação, entre outros serviços inerentes que garantam 

dignidade e respeito à família beneficiária. 
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Art. 27º - Caso não seja disponibilizado pelo município 

de Buriti Bravo o auxílio por morte na forma de bens de consumo, fazendo a 

família jus à concessão, caberá ressarcimento das despesas efetuadas, 

ficando o valor limitado à importância de R$780,00 (setecentos e oitenta 

reais). 

§ 1° - O requerimento do ressarcimento deverá ocorrer 

em até 30 (trinta) dias após o falecimento. 

§ 2° - Para a solicitação do ressarcimento deverão ser 

apresentados documentos comprobatórios das despesas arcadas pela família 

ou individuo, além de declaração da unidade gestora dos Benefícios 

Eventuais comprovando a indisponibilidade dos bens de consumo, quando 

da requisição originária. 

Art. 28º - O Auxílio Funeral, na forma de pecúnia, será 

deR$780,00 (setecentos e oitenta reais), em uma única prestação, concedido 

em número igual ao da ocorrência de óbito, observado o disposto no §1º, do 

art. 3º desta Portaria. 

Parágrafo único. O Auxílio Funeral na forma de pecúnia 

deverá ser requerido em até 30 (trinta) dias após o falecimento. 

Art. 29º - Para os casos de sepultamento fora do 

município de Buriti Bravo, não será disponibilizado translado/transporte 

funerário. 

Art. 30º - Em se tratando de pessoas acolhidas em 

unidades da Secretaria de Assistência Social ou em entidades de 

acolhimento, que não tenham referência familiar e que vierem a óbito no 

município de Buriti Bravo, será concedido o Auxílio Funeral apenas na forma 

bens de consumo. 

Parágrafo único. Para as hipóteses descritas no caput, 

o requerimento será elaborado em nome dos técnicos da Assistência Social 

ou dirigente de entidade de acolhimento, dispensando-se as comprovações 

a que se referem os incisos II a V, do art. 25 deste Decreto 

Art. 31º -No caso da pessoa que vier a óbito residir 

sozinha, o requerimento poderá ser feito por qualquer familiar ou pessoa de 

referência, observadas as disposições do art. 25 deste Decreto. 

§ 1º- Para a situação disposta no caput, somente será 

concedido o Auxílio Funeral na forma de bens de consumo. 

§ 2º - Não havendo qualquer familiar ou pessoa de 

referência do falecido, a autoridade competente oficiará a Secretaria 

Municipal de Assistência Social, que providenciará o auxílio por morte na 

forma de bens de consumo. 

Art. 32º -Nos casos em que o falecido/beneficiário 

possuir plano funerário, o valor do benefício corresponderá apenas às 

despesas faltantes, limitado a 1/2 (meio) salário- mínimo vigente. 

Art. 33º - O valor do auxílio funeral poderá exceder um 

salário-mínimo vigente para custear despesas de urna funerária, velório e 

sepultamento nos casos de o falecido: 

I - ser morador de rua; 

II - não possuir vínculos familiares; ou 

III - não possuir familiares vivos. 

Parágrafo único. Nos casos descritos no caput deste 

artigo, é de competência da Secretaria Municipal de Assistência Social 

custear as despesas. 

 

Seção III 

DO AUXÍLIO A SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM 

DECORRÊNCIA DE CALAMIDADE PÚBLICA 

Art. 34º – A Situação de Vulnerabilidade Temporária 

em Decorrência de Calamidade Pública caracteriza-se pelo advento de riscos, 

perdas e danos à integridade pessoal e familiar, em decorrência de situação 

de calamidade reconhecida pelo poder público, assim entendidos: 

I – riscos: ameaça de sérios padecimentos; 

II – perdas: privação de bens e de segurança material; 

III – danos: agravos sociais. 

§ 1º - Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer: 

I - da falta de alimentação; 

II – da falta de documentação; 

III – da falta de domicílio, quando: 
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a) Da situação de abandono ou da impossibilidade de garantir abrigo aos filhos; 

b) Da perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da 

presença de violência física ou psicológica na família ou de situações de 

ameaça à vida; 

c) de desastres e de calamidade pública; 

d) de outras situações sociais que comprometam a sobrevivência. 

§ 2º - calamidade pública: como sendo uma situação 

anormal, advinda de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, 

inversão térmica, entre outros eventos da natureza, bem como 

desabamentos, incêndios, epidemias, ocasionando sérios danos à família ou 

à comunidade 

Art. 35º – Consideram-se bens materiais para efeitos 

do auxílio a situação de vulnerabilidade temporária em decorrência de 

calamidade pública: 

I – alimentação; 

II – auxílio moradia 

III –auxílio documento; 

IV–outros bens identificados pelas equipes de 

referência. 

 

Subseção I 

Auxílio Alimentação 

 

Art. 36º - O Auxílio Alimentação será concedido nos 

casos de ocorrência das situações de vulnerabilidade, temporária e eventual, 

e evidenciadas no Requerimento de Concessão de Auxílio Cesta Alimentação, 

constante no Anexo I deste Decreto ou no Prontuário de Atendimento do 

beneficiário.  

Art. 37º - O Auxílio Alimentação consistirá na entrega 

de Cesta Alimentação adquirida pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, Cidadania e Trabalho. 

Art. 38º - O Auxílio Alimentação será concedido para a 

família e/ou indivíduo pelo tempo necessário à cessação da vulnerabilidade 

temporária, conforme orientação técnica, sendo vedada a concessão do 

benefício de forma permanente e exclusiva, sem assegurar possibilidades 

reais de conquista da autonomia pelo beneficiário.  

§ 1º - O Auxílio Alimentação para as populações 

tradicionais será concedido na forma de Cesta Alimentação contendo 

gêneros alimentícios utilizados pela população específica.  

§ 2º - A Cesta Alimentação será concedida para:  

I – famílias em situação de insegurança alimentar e 

nutricional;  

II – grupos sociais que apresentam dificuldades para 

produzir ou obter o alimento.  

Art. 39º – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social, Cidadania e Trabalho tem autonomia para elaborar as cestas de 

alimentação de forma a melhor atender as necessidades do núcleo familiar. 

Art. 40º - A Cesta Alimentação será entregue ao 

beneficiário mediante assinatura do Recibo constante no Anexo II deste 

Decreto.  

Art. 41º - A prestação de contas da concessão das 

Cestas Alimentação se dará por meio do Relatório de Concessão de Cesta 

Alimentação constante no Anexo III deste Decreto. 

 

Subseção II 

Do Auxílio Moradia 

 

Art. 42º - O Auxílio Moradia será concedido nos casos 

de ocorrência das situações de vulnerabilidade, temporária e eventual,em 

decorrência de calamidade públicaprevistas no art. 2º deste Decreto, 

relacionadas a(o)(s):  

I – da situação de abandono ou da impossibilidade de 

garantir abrigo aos filhos;  

II – da 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 – de desastres e de calamidades pública; e 

IV – de outras situações sociais que comprometam a 

sobrevivência.  

Art. 43º - O Auxílio Moradia consistirá em renda 

temporária, no valor de até R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) mensais, 

destinada a subsidiar o pagamento de moradia provisória nos locais 

indicados neste Decreto, conforme Requerimento Auxílio Moradia constante 

no Anexo IV deste Decreto.  

§ 1º - Em situações excepcionais, atestadas pela equipe 

técnica, o Auxílio Moradia poderá ser concedido para o beneficiário para 

pagamento de caução da locação ao locador, a fim de possibilitar o ingresso 

posterior do locatário no imóvel.  

§ 2º - Na hipótese do § 1º deste artigo não será exigido 

para fins de pagamento do Auxílio Moradia a comprovação de residência do 

beneficiário no imóvel, senão após o prazo estipulado da caução.  

§ 3º - Para o deferimento do pedido referido no § 1º 

deste artigo o beneficiário deverá apresentar à equipe técnica Declaração 

firmada pelo Locador do imóvel exigindo o pagamento da caução para 

locação do imóvel. 

§ 4º - O valor referido no caput deste artigo poderá ser 

revisado ou atualizado mediante decisão administrativa e se houver dotação 

orçamentária para cobertura da despesa.  

Art. 44º - O Auxílio Moradia consistirá no pagamento 

ou locação de imóvel de peça(s), repúblicas, pensões, hostel, hotel, quarto 

ou outra modalidade similar de moradia coletiva desde que contenha quarto 

individual para cada beneficiário.  

Parágrafo único. Nas hipóteses de locação de imóvel, 

o Auxílio Moradia também poderá ser utilizado para pagamento das 

despesas acessórias ao imóvel, tais como; Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU), luz, água, gás, condomínio, seguro do imóvel, caução, e outras 

relacionadas à locação, nos termos da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991.  

Art. 45º -O Auxílio Moradia será destinado 

exclusivamente ao pagamento das despesas com a moradia do beneficiário, 

sendo vedada sua utilização para qualquer outro fim, sob pena de cessação 

da transferência do benefício.  

Art. 46º - O Auxílio Moradia será repassado ao 

beneficiário mensalmente até o 10º (décimo) dia útil do mês ou dia 

subsequente, se este cair em final de semana ou feriados, correspondente ao 

mês da locação, mediante depósito em conta corrente/poupança/conta fácil 

de sua titularidade em instituição financeira pública. 

Art. 47º -O pagamento do Auxílio Moradia pressupõe a 

assinatura pelo beneficiário do Termo de Concessão de Auxílio Moradia, 

conforme Anexo V deste Decreto. 

Art. 48º - O Auxílio Moradia será concedido por até 04 

(quatro) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante 

indicação constante no Aditivo ao Termo de Concessão de Auxílio Moradia, 

conforme Anexo VI deste Decreto, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses.  

Art. 49º - Para o pagamento mensal do Auxílio Moradia 

ao beneficiário as equipes técnicas da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, Cidadania e Trabalho emitirão Atestado Mensal de 

Concessão do Auxílio Moradia, conforme Anexo VII deste Decreto, 

certificando in loco que o Auxílioestá sendo utilizado pelo beneficiário 

exclusivamente para a finalidade a que se destina.  

Art. 50º - A escolha da moradia, a negociação de 

valores, a contratação da locação ou da prestação do serviço e o pagamento 

mensal da contraprestação são de responsabilidade exclusiva do 

beneficiário, não se responsabilizando o Município de Buriti Bravo, em 

nenhuma hipótese, pelas obrigações assumidas pelo locatário com o locador, 

e por eventual inadimplemento destas. 

 

Subseção III 

Auxílio Documento 

 

Art. 51º - O Auxílio Documento será concedido nos 

casos de ocorrência das situações de vulnerabilidade, temporária 

eventual,em decorrência de calamidade pública previstasno art. 2º deste 
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Decreto e evidenciadas em documentos de registro emitidos pelas equipes 

técnicas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e 

Trabalho.  

Art. 52º O Auxílio Documento consistirá em uma ajuda 

de custo única no valor de R$ 100,00 (cem reais)por cada beneficiário. 

Parágrafo único - O valor do Auxílio Documento 

poderá ser dobrado, desde que devidamente justificado a necessidade pela 

equipe técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania 

e Trabalho. 

 

Subseção IV 

Dos Outros Bens Identificados pelas Equipes de Referência 

 

Art. 53° - Em virtude das demandas e atendimentos já 

realizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e 

Trabalho, com a consequente identificação das demais necessidades das 

famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade temporária, fica 

regulamentada, na modalidade de Outros Bens Identificados pelas Equipes 

de Referência, a concessão de: 

I - passagem; 

II - hospedagem. 

Art. 54º - A Passagem será concedida ao indivíduo ou 

às famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade temporária, 

para: 

I - retorno à cidade natal; 

II - atender situação de imigração; 

III - atender situação de abandono ou de 

impossibilidade de garantirabrigo aos filhos; 

IV - atender situação de perda circunstancial 

decorrente da ruptura devínculos familiares, da presença de violência na 

família ou de situações de ameaça à vida; 

V - atender outras situações sociais identificadas pelo 

profissional da Secretaria de Desenvolvimento Social,Cidadania e Trabalho. 

§ 1º - O valor conferido ao Benefício Eventual em forma 

de passagem será de até 1/2 (meio) salário-mínimo vigente por grupo 

familiar. 

§ 2º - Este benefício será prestado uma única vez, no 

período de 01 (um) ano, a contar da data de sua concessão. 

§ 3º - Em casos de violência intrafamiliar ou risco de 

morte, poderá ser efetuada nova concessão dentro do período indicado no § 

2º deste artigo, mediante avaliação e justificativa do profissional da 

Secretaria de Desenvolvimento Social. 

§ 4º -Não é de incumbência da Secretaria de 

Desenvolvimento Social, Cidadania e Trabalho o fornecimento de transporte 

e passagens a pessoas e/ou familiares em casos de tratamento de saúde ou 

visitas. 

Art. 55º - A Hospedagem busca garantir o 

reestabelecimento das seguranças sociais e será concedido ao indivíduo ou 

às famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade temporária 

decorrente de: 

I - situação de abandono ou de impossibilidade de 

garantir abrigo aosfilhos; 

II - situação de perda circunstancial decorrente da 

ruptura de vínculosfamiliares, da presença de violência na família ou de 

situações de ameaça à vida; 

III - outras situações sociais identificados pelo 

profissional AssistenteSocial. 

§ 1º - O Benefício Eventual em forma de hospedagem 

será concedido mediante custeio de diária em hotel. 

§ 2º - O limite de diárias será de até 03 (três), no prazo 

de 12 (doze) meses, a contar da data da primeira concessão. 

§ 3º - O limite das diárias previsto no § 2º deste artigo 

poderá ser excedido em casos de comprovada necessidade, mediante 

avaliação e justificativa do profissional Assistente Social. 

Parágrafo único – A forma de concessão dos bens 

materiais indicados neste artigo seguirá o mesmo procedimento para a 
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concessão dos bens materiais do Benefício Eventual Auxílio a Situação de 

Vulnerabilidade Temporária, previsto neste Decreto. 

 

CAPÍTULO V 

SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DOS BENEFÍCIOS 

 

Art. 56º - Os Benefícios Eventuais previstos neste 

Decreto poderão ser suspensos ou cancelados, entre outras, nas seguintes 

hipóteses:  

I – cessação da vulnerabilidade e/ou contingência 

social que justificou a concessão do benefício;  

II – desvio de finalidade na utilização do benefício 

eventual pelo beneficiário;  

III – concessão indevida do benefício eventual;  

IV – a pedido do beneficiário; 

V – por decisão administrativa fundamentada do Órgão 

Gestor da Política Municipal de Assistência Social;  

VI – por ausência de recursos orçamentários para o 

custeio da despesa pública; 

VII – por decisão judicial.  

Parágrafo único. A suspensão dos Benefícios Eventuais 

não autoriza o posterior pagamento acumulado, nas hipóteses de reativação 

do benefício e não prorroga o período de permanência de concessão do 

benefício. 

 

CAPÍTULO VI 

DO PLANO ANUAL 

 

Art. 57º - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social, Cidadania e Trabalho elaborará anualmente o Plano de Concessão dos 

Benefícios Eventuais, especificando a previsão da quantidade de benefícios a 

serem ofertados no exercício, bem como a respectiva previsão de orçamento 

para o custeio da despesa.  

Parágrafo único. O Plano Anual será elaborado com 

fundamento em Relatório quali-quantitativo dos benefícios concedidos e das 

famílias beneficiadas no ano anterior contendo avaliação de seu impacto no 

enfrentamento das contingências sociais temporárias. 

 

CAPÍTULO VII 

DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO 

 

Art. 58º - Compete à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, Cidadania e Trabalho a realização dos 

procedimentos administrativos necessários para a concessão dos Benefícios 

Eventuais regulamentados neste Decreto, além dos seguintes abaixo 

especificados:  

I – custear o pagamento dos benefícios eventuais, 

prevendo em seus instrumentos de planejamentos as diretrizes e as dotações 

orçamentárias necessárias para o pagamento da despesa;  

II – prever anualmente e no Plano Municipal de 

Assistência Social o planejamento para a concessão dos Benefícios Eventuais;  

III – acompanhar, monitorar e fiscalizar a concessão 

dos Benefícios Eventuais, revisando a concessão nas hipóteses de não 

superação das vulnerabilidades e/ou do não enfrentamento das 

contingências sociais que justificaram a oferta do benefício;  

IV – expedir instruções e instituir formulários e 

modelos de documentos necessários à operacionalização dos benefícios 

eventuais;  

V – manter relatório atualizado sobre os Benefícios 

Eventuais concedidos, bem como as informações no CadÚnico dos 

beneficiários; 

VI – manter atualizado o diagnóstico da demanda dos 

Benefícios Eventuais;  

VII – revisar, se for o caso, a quantidade, o tipo e o valor 

dos Benefícios Eventuais concedidos;  
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VIII – articular com as demais políticas públicas sociais 

e de defesa de direitos, no Município de Buriti Bravo, para o atendimento 

integral da família beneficiada de forma a ampliar o enfrentamento de 

contingências sociais que provoquem riscos e fragilizam a manutenção da 

unidade familiar, a sobrevivência de seus membros ou a manutenção da 

pessoa;  

 

IX – promover ações permanentes de ampla divulgação 

dos Benefícios Eventuais e seus critérios de concessão; e 

 

X – outras atribuições correlatas. 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

 

 

Art. 58º - O Município de Buriti Bravo articulará com o 

Governo do Estado do Maranhão para destinar recursos financeiros para o 

pagamento dos Benefícios Eventuais, em atendimento ao disposto no art. 13, 

inc. I, da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS).  

Art. 59º - Responderá civil e criminalmente o 

beneficiário que utilizar os Benefícios Eventuais para fins diversos dos fatos 

geradores previstos neste Decreto, bem como o agente público que de 

alguma forma contribua para o desvio de finalidade dos Benefícios Eventuais 

e para a malversação dos recursos públicos utilizados para o pagamento dos 

benefícios.  

 

Art. 60º - As despesas decorrentes deste Decreto 

correrão por conta de dotação orçamentária própria, prevista na Unidade 

Orçamentária - Fundo Municipal de Assistência Social, a cada exercício 

financeiro e/ou por Fundo Específico.  

 

Art. 61º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO 

– MA, em 09 de JUNHO de 2021. 

 

 

 

 

Luciana Borges Leocádio 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 / 6 
LEI: 

 

 

 

 

ANEXO I 

REQUERIMENTO CESTA ALIMENTAÇÃO 
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ANEXO I 

REQUERIMENTO CESTA ALIMENTAÇÃO 
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ANEXO III 

RELATORIO CONCESSÃO CESTA ALIMENTAÇÃO 
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ANEXO IV REQUERIMENTO AUXÍLIO MORADIA 
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ANEXOV 

TERMO DE CONCESSÃO AUXÍLIO MORADIA 

 

As partes acima qualificadas firmam o presente termo, com fundamento na 

legislação municipal vigente e pelas cláusulas a seguir descritas. 

 

Cláusula Primeira: Do Objeto 

Concessão do Benefício Auxílio Moradia, no valor de R$  ( reais) para 

o pagamento de aluguel, república, pensão, hostel ou outra modalidade 

similar de acolhimento para o BENEFICIÁRIO. 

 

§1º O auxílio será concedido para usufruto pelo BENEFICIÁRIO sendo 

vedado o repasse para terceiros e/ou familiares. 

§2º O auxílio é concedido única e exclusivamente para utilização dos 

recursos nas despesas com a moradia do BENEFICIARIO. 

§3º Nas hipóteses de locação de imóvel, o auxílio moradia também poderá 

ser utilizado para pagamento das despesas acessórias ao imóvel, tais como; 

IPTU, luz, água, gás, condomínio,seguro do imóvel,caução e outras 

relacionadas à locação, nos termos da Lei nº8245/1991. 

 

Cláusula Segunda: Da Vigência 

O Benefício Auxílio Moradia será concedido pelo prazo de 12(doze) 

meses,podendo ser prorrogado mensalmente, mediante indicação 

constante em Relatório Social homologado pela Coordenação da 

ProteçãoSocial, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

Cláusula Terceira: Do Pagamento 

O benefício será depositado mensalmente, até o 10º dia útil do mês, ou no 

dia subsequente, e este cair em final de semana ou feriado, correspondente 

ao usufruto da moradia,em conta corrente/poupança/conta fácil de 

titularidade do BENEFICIÁRIO em instituição financeira pública. 

  

 

Cláusula Quarta: Das Responsabilidades do CONCEDENTE 

I - Repassar mensalmente o valor identificado neste termo ao 

BENEFICIÁRIO, através dedepósito bancário, no prazo estipulado; 
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II - Suspender a concessão do benefício se houver desvio da 

finalidade, descumprimento pelo BENEFICIÁRIO do Plano de 

Acompanhamento, qualquer das hipóteses previstas na legislação municipal 

vigente e atestado da equipe técnica no processo eletrônico; 

III - Cancelar a concessão do Benefício, decorridos 12 (doze) meses, 

se não houver manifestação em sentido contrário pela área técnica; 

IV - Encaminhar administrativamente os processos de pagamento 

do benefício Auxílio Moradia.V–Encaminhar processos de denúncia ou de 

irregularidade na concessão do benefício; 

VI-Outras responsabilidades correlatas à concessão do benefício. 

 

Cláusula Quinta: Das Responsabilidades do BENEFICIÁRIO 

I –Utilizar o benefício única e exclusivamente para benefício 

pessoal e para custeio das despesas com moradia, não incorrendo em 

desvio definalidade; 

II - Aderir ao Plano de Acompanhamento construído em conjunto 

com a equipe técnica; III-Manter frequência nos atendimentos acordados 

com a Equipe técnica; 

IV –Realizar as ações previstas no Plano de Acompanhamento 

construído em conjunto com a equipe; 

V –Prestar contas da utilização do recurso sempre ques olicitado 

em e diante a apresentação das informações e documentos solicitados; 

VI –Não prestar declarações ou informações falsas; 

VII -Noticiarà Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 

Cidadania e Trabalho imediatamente qualqueri rregularidadec om o 

benefício; 

VIII –Repassar mensalmente para o hotel, hostel, pensão, república 

ou locadoro valor correspondente à diária ou aluguel; 

IX –Outras responsabilidades correlatas à utilização do benefício. 

 

Cláusula Sexta: Da Suspensão e/ou Cancelamento Benefício 

São, entre outras, hipóteses de suspensão e/ou cancelamento do benefício: 

 

I–cessação da vulnerabilidade e/ou contingência social que justificou a 

concessão do benefício; II-desvio de finalidade na utilização do benefício 

eventual pelo beneficiário; 

III – concessão indevida do benefício eventual; IV – apedido do beneficiário; 

V – por decisão dos técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social, Cidadania e Trabalho; 

VI–por ausência de recursos orçamentários para o custeio da despesa 

pública; 

VII –por fraude, informação ou declaração falsa pelo beneficiário ou 

atestada  por agente público; 

VIII –por denúncia; 

IX –por decisão judicial. 

  

Cláusula Sétima: Da Responsabilização civil e penal 

Responderá civil e criminalmente o BENEFICIÁRIO que utilizar os recursos 

financeiros do Auxílio Moradia em benefício de terceiros e/ou para fins 

diversos dos previstos nesteTermo. 

 

Cláusula Oitava: Da Dotação Orçamentária 

As despesas decorrentes da execução deste Termo correrão a conta da 

respectiva dotação orçamentária prevista no Fundo Municipal de 

Assistência Social de Buriti Bravo. 

 

Cláusula Nona: Do Foro 

As partes elegem de comum acordo o foro da Comarca de Buriti Bravo para 

resolver quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do presente 

instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

E, por estarem de pleno e comum acordo as partes, firmam o presente 

Termo, em três (3) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
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Buriti Bravo, de de2021 . 

______________________________ 

Secretário(a) Concedente 

 

______________________________ 

Beneficiário 

 

 

Testemunhas: 

___________________________ 

1 -CPF 

__________________________ 

2 -CPF 

ANEXOVI 

ADITIVO TERMO CONCESSÃO AUXÍLIO MORADIA 
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As partes acima qualificadas firmam o presente Aditivo ao Termo nº, com 

fundamento na legislação municipal vigente e pelas cláusulas a seguir 

descritas. 

Cláusula Primeira: As partes acordam a prorrogação da concessão do 

Benefício Auxílio Moradia pelo prazo de meses. 

Cláusula Segunda: As demais cláusulas previstas no Termo permanecem 

inalteradas. 

 

Cláusula Terceira: As dúvidas e controvérsias oriundas do aditivo serão 

dirimidas no Foro da Comarca de Buriti Bravo, quando não resolvidas 

administrativamente. 

 

E, assim, por ajustarem este Aditivo, assinam o presente instrumento em 

três(3) vias de igual teor e forma. 

Buriti Bravo, de de2021. 

______________________________________ 

Secretário(a) Concedente 

______________________________________ 

Beneficiário 

Testemunhas: 

______________________________________ 

1 -CPF 

______________________________________ 

2 -CPF 
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ANEXO VII 

ATESTADO CONCESSÃO AUXILIO MORADIA 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0100/2021 – CPL/PMBB 

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2021 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, Estado do Maranhão, no 

cumprimento das atribuições legais, considerando as informações 

encaminhadas pelo órgão gerenciador e demais documentos presentes no 

Processo Administrativo n° 083/2021 referente a Adesão a Ata de Registro 

de Preços n° 007/2021, RESOLVE:  

 

Com fundamento no art. 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93, HOMOLOGAR este 

procedimento administrativo, cujo objeto é a seleção da proposta mais 

vantajosa a Administração Pública para a contratação de empresa 

especializada para o prestação de serviços médicos especializados (serviços 

de atendimento ambulatorial em clínica médica, pronto socorro, urgência e 

emergência pediátrica e adultos, bem como serviços de atendimento 

ambulatorial de urgência e emergência obstétrica), para atendimento das 

necessidades da prefeitura municipal de Buriti Bravo/MA.  

 

Através do presente termo, resolvo ADJUDICAR o objeto licitado em favor da 

empresa L. B. BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS (CNPJ n° 21.270.600/0001-40), 

nos termos constantes no edital de julgamento do menor preço por item, 

pelo valor de R$ 1.007.190,00 (um milhão sete mil cento e noventa reais). 

 

Assim, através deste instrumento, autorizo o setor responsável a adotar os 

procedimentos legais para formalizar a contratação da(s) empresa(s) 

vencedora(s) do certame licitatório, devendo ser respeitadas as disposições 

do edital e da legislação pertinente. 

 

Publique-se. 

 

Buriti Bravo/MA, 14 de junho de 2021. 

 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0100/2021 – CPL/PMPBB 

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2021 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA 

CONTRATADA:L. B. BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS (CNPJ n° 21.270.600/0001-

40) 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÉDICOS ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL 

EM CLÍNICA MÉDICA, PRONTO SOCORRO, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

PEDIÁTRICA E ADULTOS, BEM COMO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 

AMBULATORIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA), PARA 

ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI 

BRAVO/MA 

VALOR GLOBAL:R$ 1.007.190,00 (um milhão sete mil cento e noventa reais) 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 8.666/93 

FONTE DOS RECURSOS:Fonte dos Recursos: FPM, ISS, IPTU, IPVA, FMS e 

demais recursos próprios  

DATA DA ASSINATURA:14/06/2021 

 

Buriti Bravo/MA, 14 de junho de 2021. 

. 

 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 

Prefeita Municipal 
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