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RESOLUÇÃO Nº. 10, de 28/06/2018. 
 

Deliberação através dos votos dos conselheiros municipais 
sobre a Ata anterior N° 09 de 28 de maio de 2018.  
Sobre Proposta de Substituição da Conselheira Sra. Vera Lucia da Silva 
Machado.  

Sobre Apresentação da Comissão Municipal de Sistematização 
da Assistência de Enfermagem- SAE.  

Sobre Apresentação e aprovação do Exercício das Funções 
dos Cargo de Enfermeiro no Âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Aral Moreira.  

Sobre Apresentação e aprovação da Programação Anual de 
saúde 2018 (PAS).  

Sobre Apresentação e aprovação da Resolução dos 
Apoiadores do PMAQ. 

 
 
O Conselho Municipal de Saúde – CMS, dentro de suas competências e 
atribuições conferidas e descritas pelo Decreto Nº. 048/2017 e 
considerando a deliberação da plenária da reunião ordinária realizada no 
dia 28 de junho de 2018. 
 

RESOLVE: 
 
Artigo 1º - Decorrida a leitura da ata anterior de Nº. 08, aprovar a 

mesma sem alterações, conforme lida e apresentada.  
Artigo 2º- Proposta de substituição da conselheira Sra. Vera 

Lucia da Silva Machado, onde foi desvinculada deste conselho, por 
motivos pessoais, ficando em seu lugar a Sr. André de Souza, sendo 
aprovado por unanimidade. 

Artigo 3º- Presidente Sr. Alisson Jales explanou sobre os 
membros relacionados para compor a referida comissão. 

Artigo 4º- O Presidente explica sobre a regulamentação do 
exercício das funções do cargo de enfermeiro no âmbito da secretaria 
municipal de saúde de Aral Moreira, apresenta ao conselho o decreto 
a ser publicado com as atribuições legais perante lei federal nº 
7.498/86 e decreto federal nº 94.406/86. Assim aprovado por 
unanimidade. 

Artigo 5º- Palavra passada para Sra. Fernanda Palma (diretora 
adm do HMSL) e Sra. Natália Bocchini (coordenadora da atenção 
básica) onde tiram as dúvidas dos conselheiros referente ao plano que 
fizeram analise do documento em forúm, ficando assim o material para 
ser apresentado em nova pauta. 

Artigo 6º- Sra. Suellen F. Q. S. Riquelme (auditora municipal) 
apresenta ao conselho o decreto que tem como finalidade instituir o 
grupo de apoiadores institucionais com a finalidade de auxiliar na 
implantação, acompanhamento e monitoramento das equipes de 
atenção básica, saúde bucal e NASF para o desenvolvimento do 
programa nacional de melhoria do acesso e da qualidade da atenção 
básica- PMAQ. O grupo fica composto pelos seguintes servidores. 
Sra. Fernanda C.Z.S Palma; Sra. Natália D. B. Villar e Sra. Suellen F. 
Q. S. Riquelme. Aprovado por unanimidade pelos conselheiros. 

 
 

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Aral Moreira - MS, 28 de Junho de 2018. 
  

    Alisson Cardoso Oliveira Jales 
  Presidente CMS 
   Aral Moreira MS 

 
 
 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 15, DE 05 DE JULHO DE 2018. 
 

Aprovação do Relatório de Gestão, Exercício de 2017 da Secretaria 
Municipal de Assistência Social. 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no uso 

das competências que lhe confere a Lei nº 699/2010. Em Reunião ordinária 
realizada no dia 05 de Julho de 2018. 

 
RESOLVE: 
 
Artigo 1º. – Aprovação do Relatório de Gestão, Exercício de 2017 da 
Secretaria Municipal de Assistência Social. 
. 
Artigo 2º. – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário. 

 
Willian Rafael Gonzales 

Presidente do CMAS 
 

RESOLUÇÃO Nº 16, DE 05 DE JULHO DE 2018. 
 

Aprovação dos critérios de concessão para a provisão de benefícios 
eventuais no âmbito municipal da Política de Assistência Social.  

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no uso 
das competências que lhe confere a Lei nº 699/2010. Em Reunião ordinária 
realizada no dia 05 de Julho de 2018. 
RESOLVE: 
 
Artigo 1º. – O Conselho Municipal de Aral Moreira-MS - CMAS, delibera 
estabelecer critérios de concessão para a provisão de benefícios 
eventuais no âmbito Municipal da Política de Assistência Social, com 
objetivo de normatizar para que haja uma melhor garantia de direitos 
aos cidadãos e as famílias que necessitem de atendimento. 
 
Artigo 2º. – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário. 

 
Willian Rafael Gonzales 

Presidente do CMAS 
 
DELIBERAÇÃO Nº 01/2018            Aral Moreira(MS), 05 de julho de 2018 
 
I – PRINCÍPIOS BÁSICOS  
Art. 1º.  - O Conselho Municipal de Aral Moreira-MS - CMAS, em reunião 
extraordinária, delibera estabelecer critérios de concessão para a provisão 
de benefícios eventuais no âmbito Municipal da Política de Assistência 
Social, com objetivo de normatizar para que haja uma melhor garantia de 
direitos aos cidadãos e as famílias que necessitem de atendimento. 
 
Art. 2º. - O benefício eventual é uma modalidade de provisão de Proteção 
Social Básica de caráter suplementar e temporária que integra 
organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e dos direitos 
sociais e humanos, prestada a pessoas residentes no município de Aral 
Moreira (MS) e cuja renda mensal per capita deve ser igual ou inferior a ¼ 
do salário mínimo, que obedeçam aos seguintes requisitos: 

a) Comprovante de residência no Município de Aral Moreira há mais 
de seis meses, documentos pessoais, tais como: RG, CPF; 

b) Famílias cujos filhos em idade escolar devem estar regularmente 
matriculados e freqüentando a rede de ensino; 

c) Famílias cujos filhos possuam comprovação de regularidade de 
vacinações obrigatórias; 

d) É vetado qualquer tipo de constrangimento ao beneficiário da 
Política Municipal de Assistência Social. 

Parágrafo Único: Todos os atendimentos de benefícios às famílias e 
cidadãos, deverão ser concedidos e acompanhados no Cras – Centro de 
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Referência de Assistência Social e obrigatoriamente por um parecer social 
emitido pelo profissional Assistente Social. 
Art. 3º. - O serviço de concessão dos Benefícios Eventuais visa o 
atendimento das necessidades humanas básicas e devem ser integrados 
aos demais serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social 
no município, assim como as garantias do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS). 
Para a obtenção dos benefícios deste artigo, deverão ser apresentados os 
documentos constantes no artigo 4º.  
Art. 4º. – A(o) requerente deverá ser cadastrado no Cras, portando os 
documentos pessoais, comprovante de residência e dentro dos parâmetros 
deste regulamento. O cadastramento deve ser feito na unidade de CRAS – 
Centro de Referência de Assistência Social, com o profissional de Serviço 
Social, regularmente inscrito no Conselho de Classe – CRESS. 

a) Em formulário especifico de Benefícios Eventuais e/ou Prontuário 
Suas. 

 
II – BENEFICIOS EVENTUAIS OFERTADOS NO CRAS: 
Art. 5º. – AUXILIO NATALIDADE: Constitui-se em uma prestação 
temporária, não contributiva da Assistência Social, na forma de bens de 
consumo, para reduzir a vulnerabilidade provocada por nascimento de 
membro da família, residente no Município de Aral Moreira. 

a) Atenções necessárias ao nascituro, tais como: kit bebê, utensílios 
para higiene;  

b) Apoio à mãe no caso de morte do recém-nascido; 
c) Apoio à família no caso da morte da mãe; 
d) Outras providências que os operadores da Política de Assistência 

Social julgarem necessárias, tais como: acompanhamento integral 
à família, articulação com outras redes( Poder Judiciário, 
Conselho Tutelar, Conselhos Municipais). 

 
Art. 6º. – O Benefício Auxilio Natalidade, ocorrerá na forma de bens de 
consumo.  Os bens de consumo consistem em utensílios para higiene, 
enxoval e utensílios diversos para o bebê, tais como: sabonetes, toalhas, 
banheira e roupas, observada a qualidade que garanta a dignidade e o 
respeito da família beneficiada. 

a) O beneficio Auxilio Natalidade deve ser solicitado, no mínimo, 
30(trinta) dias antes do nascimento e, no Maximo até 30(trinta) 
dias após o nascimento do bebê, em Unidade de Cras - Centro 
de Referência de Assistência Social e com o profissional do 
Serviço Social, regularmente inscrito no Conselho de Classe – 
CRESS. 

Art. 7º. – AUXILIO FUNERAL: Constitui-se em uma prestação temporária 
não contributiva da Assistência Social, em prestação de serviços para 
reduzir a vulnerabilidade provocada por morte de membro da família.  O 
alcance de auxilio funeral, preferencialmente, será distinto em modalidade 
de: 

a) Prestação de serviços de despesas com fornecimento de 
funerário padrão conforme contrato com a(s) funerárias: uma 
urna funerária, velório, sepultamento, serviços pertinentes 
(arrumação do corpo, véu, flores artificiais e tampamento) e 
quando necessário, translado e outros serviços extras. 

b) Custeios de necessidades urgentes para família para enfrentar 
os riscos de vulnerabilidades advindas da morte do arrimo de 
família através do auxilio alimentação. 

c) O requerimento e a concessão do auxilio funeral deverão ser 
prestados com plantão 24h diretamente pelo Órgão Gestor da 
Assistência Social ou indiretamente por um responsável definido 
pelo Gestor da Assistência Social.    

d) O serviço funerário obedecerá ao processo legal de contratação 
por meio da Prefeitura Municipal de Aral Moreira. 

e) O benefício funeral, na modalidade custeio (auxilio alimentação) 
deverá ser concedido durante três meses e quando necessário 
prorrogado por mais três meses. E será realizado um estudo 
social pelo profissional da área da Assistência Social, Cras- 
Centro de Referência de Assistência Social. 

f) O tabelamento dos preços dos serviços funerários deverá ser 
estabelecido e acordado com o gestor da Assistência Social, sob 

a apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social, 
devendo ser estabelecido um contrato de prestação de serviços, 
contendo nas cláusulas os itens que deverão ser inclusos na 
oferta de serviço por parte da funerária, tais como: arrumação, 
vela, véu e tampamento. Quando não for obedecido o contrato, a 
prefeitura poderá romper imediatamente o contrato com a 
funerária. 

Art. 8º. – Os auxílios Natalidade e Funeral, podem ser concedidos 
diretamente a um integrante da família beneficiária: pai, mãe, parente até 
segundo grau ou pessoa autorizada mediante procuração. 
Art. 9º. – BENEFÍCIOS EVENTUAIS ÀS SITUAÇÕES DE 
VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA – Envolve acontecimentos do 
cotidiano dos cidadãos e pode se apresentar de diferentes formas e 
produzir diversos padecimentos. Caracterizam-se pelo advento de riscos, 
perdas e danos à integridade pessoal e familiar decorrentes de: 

a) Falta de acesso a condições e meios para suprir as 
necessidades básicas do cotidiano, principalmente o de 
alimentação; 

b) Falta de documentação básica, tais como: certidão de 
nascimento ou casamento, RG, CPF e Carteira de Trabalho; 

c) Falta de domicílio, situação de abandono ou impossibilidade de 
garantir abrigo a seus filhos. 

 
Art. 10º. - Conceder-se-á como forma de concessão do benefício eventual 
dentro desta resolução: 

a) Bens de consumo: auxílio alimentação, cobertores, lonas, roupas 
em geral; 

b) Prestação de serviços: documentação civil, casamento, RG, 
CPF, Carteira de Trabalho e fotos para documentação.      

Art. 11º - BENEFÍCIOS EVENTUAIS ÀS SITUAÇÕES DE CALAMIDADE 
PÚBLICA: É o reconhecimento pelo Poder Público, de situação anormal 
advindas de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, 
inversão térmica, desabamentos, incêndios, epidemias, causando sérios 
danos à comunidade afetada, inclusive a segurança ou a vida de seus 
integrantes. 
Formas de concessão dos benefícios: bens de consumo: auxilio 
alimentação, vestuário e materiais de construção; prestação de serviços: 
documentação civil, abrigamento emergencial e temporário.  
 
Art. 12º - É vedada a concessão de medicamentos, órteses e próteses face 
o artigo 10 da Lei Federal, nº 8080/90, tendo em vista que estes benefícios 
estão assegurados pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 
 
Art. 13º - Caberá ao Órgão Gestor da Política de Assistência Social do 
Município de Aral Moreira(MS): 

a) A coordenação geral, o acompanhamento, a avaliação da 
prestação dos benefícios eventuais, bem como seu 
financiamento; 

b) A realização de estudos da realidade e monitoramento da 
demanda para constante ampliação da concessão dos benefícios 
eventuais; 

c)  Expedir as instruções e instituir formulários e modelos de 
documentos necessários à operacionalização dos benefícios 
eventuais. 

Art. 14º. – Caberá ao Conselho Municipal de Assistêncial-CMAS: 
a) Fornecer ao município informações sobre irregularidades do 

regimento dos Benefícios Eventuais 
b) Avaliar e reformular se necessário, a cada ano, a 

regulamentação de concessão dos Benefícios Natalidade e 
Funeral do Município; 

Parágrafo Único – Os Benefícios Eventuais do Município de Aral 
Moreira(MS), serão cofinanciados com recursos do FEAS e recursos 
alocados do FMAS, em conformidade com suas regulamentações 
especificas. 
Art. 15º. – Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

WILLIAN RAFAEL GONZALES 
Presidente do CMAS 
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