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PORTARIA Nº 096 / 2021 

Nomeia ocupante de cargo de 
provimento em comissão na Prefeitura Municipal 
de Murici dos Portelas, Estado do Piauí e dá 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, Estado do 
Plaul, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 66, inciso V da Lei Orgânica 
Municipal ; 

CONSIDERANDO os cargos criados pela Lei nº 0127/2013. de 20 de 
Março de 2013, que Institui a Reforma da Estrutura Administrativa do Município de 
Murici dos Portelas e dá outras providências; 

RESOLVE: 

Art. 1° Nomear FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL DOS SANTOS , portador 
do RG nº 2 .852.213 SSP/PI e inscrito no CPF sob o nº 022.258.263-40, para o Cargo de 
Secretário Escolar das Unidades da Zona Rural, vinculada a Secretaria de 
Educação do Município de Murici dos Portelas - PI . 

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data, ficam revogadas todas as 
disposições em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito de Murici dos Portelas - Piauí, 11 de Janeiro de 2021. 

J.L CoJw-o.lko 
ANA UNA DE CARVALHO CUNHA SALES 

Prefeita Munlclpal 

ld:0047CE597799BA16 

ESTADO DO PIAU 
MURICI DOS PORTELAS 

CNPJ (MF) 01 .612.596/0001-43 
Av. Lira Portela, 194 - Centro - CEP - 64.175-000 

DECRETO N• 324, de 15 de Julho de 2021. 

Convoca a IX Conferência Municipal de Assistência Social. 

A EXCELENTISSÍMA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DE MURICI DOS 
PORTELAS, ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município e , 

CONSIDERNADO a RESOLUÇÃO CNAS/MC N• 30, DE 12 DE MARÇO DE 2021, que 
estabelece normas gerais para a realização das conferências de assistência social em âmbito 
nacional, estadual, do Distrito Federal e municipal. 

CONSIDERANDO a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação 
da Política de Assistência Social no Município, 

DECRETA: 

Art. 1•. Fica convocada a IX Conferência Municipal de Assistência Social, a ser 
realizada no dia 29 de Julho de 2021, tendo como tema central: "Assistência Saciai: Direito 
do povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades 
e garantir proteção social". 

Art. 2•. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de 
dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal de assistência social. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Murici dos Portelas, 15 de julho de 2021 . 

p,,.,,,,. ~ ,JJ.. eo..u.o.lko ~ '>~ 
Ana Lina de Carvalho Cunha Sales 

Prefeita Municipal 

Gessyca Carvalho dos Santos Escórclo 
Secretária Municipal de Assistência Social 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL 

RESOLUÇÃO CMAS N• 02/2021 

Dispõe sobre a regulamentação dos critérios e prazos 
para concessão dos benefícios eventuais no âmbito da 
Política Municipal de Assistência Social. 

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Murici dos Portelas em 
Reunião Plenária Ordinária, realizada em 16/06/2021, no uso das competências e das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei n• 8 . 7 42 de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica 
da Assistência Social (LOAS) e suas alterações, pela Lei Municipal n• 189, de 11 de abril de 
2018, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), e 

CONSIDERANDO a Lei n• 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de 
Assistência Social (LOAS) e suas alterações que dispõem sobre a organização da Assistência 
Social e dá outras providências ; 

CONSIDERANDO o Decreto n• 6.307, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre 
os benefícios eventuais de que trata o art. 22 da Lei n• 8 . 7 42, de 7 de dezembro de 1993; 

CONSIDERANDO a Resolução n• 33 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS), que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema 
Ünico de Assistência Social (NOB/SUAS) e estabelece as seguranças sociais afiançadas pelo 
Sistema; 

CONSIDERANDO A Lei Municipal n• 189, de 11 de abril de 2018 que define e regula 
os Benefícios Eventuais no âmbito da política de assistência social e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Resolução do CNAS n• 212, de 19 de outubro de 2006, que 
propõe critérios orientadores para a regulamentação da provisão de benefícios eventuais no 
ãmbito da política pública de assistência social; 

CONSIDERANDO a Resolução do CNAS n• 39, de 9 de dezembro de 2010, que 
dispõe sobre o processo de reordenamento dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política 
de Assistência Social em relação à Política de Saúde. 

CONSIDERANDO as orientações técnicas sobre Benefícios Eventuais no SUAS do 
Ministério do Desenvolvimento Social (MOS), 2020. 

RESOLVE: 
Art. 1 • Regulamentar critérios e prazos para concessão dos Benefícios de Assistência 

Social no município de Murici dos Portelas no ãmbito da Política de Assistência Social. 

Capitulo 1 

Das Definições, dos Princípios e das Diretrizes 
Art. 2". Entendem-se por benefícios eventuais as 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 prevista pela Lei Federal n• 8.742, de 1993. 

Art. 3°. Consideram-se para fins desta Resolução: 

1 - Benefícios: provisões prestadas em forma de bens e, ou pecúnia; 

li - Eventuais: no conceito de eventual temos a noção da incerteza, do inesperado e 
do circunstancial, do ocasional e do contingente, portanto do temporário; 

Ili - Inseguranças sociais de acolhida, convívio, renda, autonomia, apoio e auxílio são 
desproteções resultantes de vivências que ocasionam danos, perdas ou prejuízos e, por isso, 
requer atenção imediata; 

IV - Benefícios eventuais : provisões suplementares e temporárias para pessoas ou 
famílias em situação de insegurança social ocasionada por vivências de perdas, danos e 
prejuízos relacionadas às seguranças afiançadas pela política de assistência social ; 

V - Prontidão: respostas imediatas e urgentes às necessidades das famílias e, ou 
indivíduos, vivenciadas por decorrência de privações, contingências imponderáveis e 
ocasionais. 

Art. 4°. As situações de vulnerabilidade e risco social que ensejam a concessão de 
beneficias eventuais são aquelas que estejam em consonância com as seguranças 
afiançadas pelo SUAS. 

Art. 5•. São consideradas seguranças afiançadas pelo SUAS, conforme a Norma 
Operacional Básica do Sistema Ünico de Assistência Social - NOS-SUAS, 2012: 

1 - Acolhida; 

li-Renda; 

Ili - Convívio ou vivência familiar, comunitária e social ; 

IV - Desenvolvimento de autonomia; 

V - Apoio e auxílio. 

Art. 6°. São diretrizes que regem a gestão dos Benefícios Eventuais : 

1 - garantia da gratuidade da concessão; 

li - não subordinação a contribuições prévias e vinculação a quaisquer contrapartidas; 

Ili - ampla divulgação dos critérios de concessão dos Benefícios Eventuais nas 
unidades de Atendimento da Política de Assistência Social; 

IV - garantia da igualdade de condições no acesso aos Benefícios Eventuais. sem 
qualquer tipo de constrangimento, comprovação vexatória ou estigma ao cidadão e sua 
família; 

V - garantia da equidade no atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 
assegurando equivalência às populações urbanas e rurais, em especial aos Povos e 
Comunidades Tradicionais específicos e migrantes; 

VI - garantia da qualidade e agilidade na concessão dos benefícios; 

VII - afirmação dos benefícios eventuais como direito relativo à cidadania. 

Capltulo li 

Da Gestão e da concessão 
Art. 7ª . A concessão dos benefícios eventuais visa restaurar as seguranças sociais de 

acolhida. convívio e sobrevivência aos indivíduos e às famílias com impossibilidade temporária 
de arcar, por conta própria, com o enfrentamento de situações de vulnerabilidade decorrentes 
ou agravadas por contingências que causam danos, perdas e riscos, desprotegendo e 
fragilizando a manutenção e o convívio entre os indivíduos. 


