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1ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 211 /2021                                                 São 
Miguel do Tocantins, 12 de agosto de 2021.

                   "Nomeia Membros e Diretoria Executiva do Conselho 
Municipal do Idoso - CMI."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, 
Estado do Tocantins, Senhor ALBERTO LOIOLA GOMES 
MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento 
ao disposto no art. 95, inciso IX, da Resolução nº 14/2020, de 14 de 
dezembro de 2020, que promulgou a Lei Orgânica do Município de 
São Miguel do Tocantins/TO e,

Considerando Ata nº 001, de 26 de maio de 2021, do Conselho 
Municipal do Idoso CMI - São Miguel do Tocantins -TO.

R E S O L V E: 

Art. 1º Ficam nomeados os membros que integrará o Conselho 
Municipal do Idoso - São Miguel do Tocantins -TO, os membros 
abaixo relacionados:

MEMBRO TITULAR  MEMBRO SUPLENTE  ENTIDADE REPRESENTADA  
 

AMRCIELMA SILVA LAGO  MARIA APARECIDA MENDES DO CARGO  Rep. Secretaria Municipal de Assistência Social  

SANDRA  MARGARETH LIMA  DA SILVA  COSTA  PAULO ,IMA SILVA  Rep. Secretaria Municipal de Educação  
LUCIELMA PERREIRA MOARAIS  SOUSA  MURILO FRANCISCO DA SILVA  Rep Secretaria Municipal de Saúde  
CEZAR WANDREWS BANDEIRA DOURADO  LAYLTON DE SOUSA OLIVEIRA  Rep. Secretaria Municipal de Juventude e Esporte  
ODACI PEREIRA RE IS SILVA  EDELITA RODRIGUES DOS SANTOS DE SOUSA  Rep. CIADSETA -Assembleia de DEUS  
MANOEL DA CRUZ TORRES  JOSÉ PAIXÃO DA SILVA  Rep.  Sindicato dos Trabalhadores - SIDTRS  
EMILIA ALVES DA SILVA RODRIGUES  FRANCISCO CHAVA VIEIRA  Rep. Rep. Associação MIQCB   
ALDE NICE DOS SANTOS PEREIRA  DAVI ARCANJO OLIVEIRA DE SOUSA  Rep. Igreja Católica  

 

 Art. 2º- Nomeia Diretoria Executiva do Conselho Municipal do 
Idoso - São Miguel do Tocantins -TO, conforme Ata nº 001, de 26 
de maio de 2021, aos membros abaixo relacionados:

CEZAR WANDREWS BANDEIRA DOURADO - Presidente
CPF: 034815213-24

EMILIA ALVES DA SILVA RODRIGUES - Vice-presidente
CPF: 188225171-72

SANDRAMARGARETH LIMA L. DA SILVA COSTA - Secretária
CPF: 287194092-49

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique - se e Cumpra - se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 
TOCANTINS, Estado do Tocantins, aos 12 (doze) dias do mês de 
agosto do ano de 2021.

                                                                                                        
                                                                                                      

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA                                                                                                     
Prefeito Municipal

LEI Nº183/2021.                         

São Miguel do Tocantins, de 20 de outubro de 2021.

"Altera a Lei nº 075, de 29 de maio de 2013, Cria o Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiência."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, 
Estado do Tocantins, Senhor ALBERTO LOIOLA GOMES 
MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento 
ao disposto no art. 95, incisos XIII, da Resolução nº 14/2020, de 14 
de dezembro de 2020, que promulgou a Lei Orgânica do Município 
de São Miguel do Tocantins/TO, em cumprimento da Lei Federal nº 
13.146, de 06 de julho de 2015, sanciono e promulgo a seguinte 
Lei:

Art. 1º - A Lei nº 075, de 29 de maio de 2013, Criação do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiência, por meio da 
presente Lei revisora e dá novo texto integral que passa a vigorar 
com nova redação e renumerando os artigos 1º a 17 para 1º a 20.

Capítulo I
DA CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD

Art. 1º - Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, órgão deliberativo, consultivo e 
fiscalizador das ações políticas voltadas para a promoção, 
inclusão social e defesa dos direitos da pessoa com deficiência no 
município de São Miguel do Tocantins/TO, vinculado à secretaria 
municipal de Assistência Social.

Capítulo II
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD

Art. 2º Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
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com Deficiência:

I - Propor, analisar e deliberar ações para o município, referentes à 
promoção e a defesa dos direitos das pessoas com deficiência;

II - Fiscalizar e contribuir para a implementação das políticas de 
garantia dos direitos das pessoas com deficiência - municipais, 
estaduais e federais;

III - Divulgar no Município de São Miguel do Tocantins/TO, as leis e 
regulamento que já existem e que buscam garantir os direitos das 
pessoas com deficiência;

IV - Acompanhar o planejamento e avaliar a execução das 
políticas públicas relativas às pessoas com deficiência;

V - Acompanhar a elaboração e a execução da proposta 
orçamentária do município, nas ações ligadas a pessoa com 
deficiência;

VI - Propor estudos e pesquisas com foco na pessoa com 
deficiência e em suas realidades;

VII - Propor e incentivar os órgãos competentes para a realização 
de campanhas com foco na pessoa com deficiência;

VIII - Propor e deliberar sobre a proposta de um plano de ação 
municipal com foco na pessoa com deficiência;

IX - Acompanhar, por meio dos relatórios da gestão, o 
desempenho dos programas e projetos com foco na pessoa com 
deficiência;

X -  Receber  pe t ições ,  denúnc ias ,  rec lamações ou 
representações, por desrespeito aos direitos assegurados à 
pessoa com deficiência, protegendo as informações sigilosas, 
emitindo pareceres e encaminhando-os aos órgãos competentes 
para a adoção das medidas cabíveis;

XI - Elaborar, aprovar o seu Regimento;

XII - Deliberar e propor ao órgão executivo, a capacitação de 
conselheiros;

XIII - Propor aos poderes constituídos, modificações relacionadas 
à estrutura física e à gestão de pessoal com o objetivo de 
assegurar acessibilidade irrestrita às edificações e aos serviços 
municipais;

XIV - Convocar a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, acompanhando o calendário das conferências 
estadual e nacional, estabelecendo normas de funcionamento em 
regulamento próprio.

XV - Eleger os membros do Conselho;

XVI - Apreciar e aprovar anualmente o balanço geral do Fundo 
Municipal de Apoio ao Deficiente - FAD, em consonância com a 
legislação pertinente.

XVII - Deliberar sobre a destinação dos recursos do Fundo 
Municipal de Apoio ao Deficiente - FAD e fiscalizar a sua aplicação, 
observando a legislação pertinente;

XVIII - Definir as diretrizes e prioridades de aplicação dos recursos 
do Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente - FAD;
XIX - Fiscalizar os programas desenvolvidos com recursos do 
Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente - FAD, requisitando, 
quando entender necessário, auditoria do Poder Executivo;

XX - Aprovar convênios, ajustes, consórcios, acordos e contratos 

firmados com base em recursos do Fundo Municipal de Apoio ao 
Deficiente - FAD;

XXI - Publicar, no Diário Oficial do Município, todas as resoluções 
do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
relativas ao do Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente - FAD.

Parágrafo único. O local escolhido para as reuniões do conselho 
terá total acessibilidade para acesso de cadeirantes e de pessoas 
com deficiência visual. Caso haja conselheiro ou participante em 
algumas das reuniões, alguma pessoa com deficiência auditiva, o 
conselho necessitara de um Intérprete de Libras.

Art. 3º São parâmetros para a análise dos projetos encaminhados, 
a relevância ao cidadão a que se destina e a obediência aos 
critérios estabelecidos em Resolução aprovada pelo CMDPCD.

Capítulo III
DA COMPOSIÇÃO, PARTICIPAÇÃO E ESTRUTURA DO 
CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPCD
Seção I
Da Composição

Art. 4º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência será composto por 12 membros titulares e seus 
respectivos suplentes, de acordo com a paridade que segue:

I - Do Poder Público: 05 (cinco) membros governamentais, que 
façam interface com a política voltada à pessoa com deficiência:

a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência;

b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;

c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;

d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo;

e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Juventude, 
Esportes e Lazer.

II - Da Sociedade Civil: 03 (três) Entidades/organizações, sem fins 
econômicos, diretamente ligadas à defesa e/ou ao atendimento da 
pessoa com deficiência;

III - Da Sociedade Civil: 03 (três) pessoas com deficiência, 
preferencialmente, de diferentes áreas de deficiência.

§ 1º As 11 vagas do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência terá um titular e um suplente, com plenos poderes 
para substituí-lo provisoriamente em suas faltas ou impedimentos, 
ou em definitivo, no caso de vacância da titularidade.

§ 2º Os representantes do governo municipal serão indicados, 
conforme inciso I deste artigo, e os representantes da sociedade 
civil serão eleitos em assembleias próprias, de acordo o segmento 
representado, previsto nos incisos II e III, deste artigo.

§ 3º Os membros escolhidos e eleitos das organizações 
governamentais e sociedade civil terão como princípio e 
responsabilidade a representação do segmento, conforme prevê 
os incisos I, II e III, deste artigo.

§ 4º A eleição do Presidente e do Vice-Presidente respeitará a 
paridade e a alternância entre a representação governamental e 
sociedade civil, de acordo com o período da gestão com um 
mandato de 02 (dois) anos, a partir da posse.
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Seção II
Da Participação

Art. 5º As atividades dos membros do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência reger-se-ão pelas seguintes 
disposições:

I - a cada biênio os segmentos da sociedade civil, a que se refere o 
inciso II, do art. 4º, desta lei, serão eleitos em assembleia própria, 
convocada especialmente para tal finalidade, conforme dispuser o 
edital publicado no Diário Oficial do Município;

II - o mandato dos membros da Sociedade Civil será de 02 (dois) 
anos, a partir da data da posse, permitida uma única recondução 
consecutiva, por igual período;

III - a função de membro do Conselho não é remunerada e seu 
exercício é considerado serviço público relevante, de caráter 
prioritário, sendo justificadas eventuais ausências a quaisquer 
outros serviços, quando for exigido o comparecimento a sessões 
do conselho ou a participação em diligências autorizadas por este;

IV - os membros do Conselho poderão ser substituídos mediante 
solicitação da entidade ou autoridade responsável dirigida ao 
presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência para posterior encaminhamento ao Executivo 
Municipal para nomeação;

V - as decisões do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência serão consubstanciadas em resoluções, 
aprovadas pelo voto da maioria simples de seus integrantes.

Seção III
Da Estrutura

Art. 6º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência possuirá a seguinte estrutura:

I - Plenário;

II - Mesa Diretora, composta por presidente e vice-presidente;

III - Comissões Permanentes e Temporárias;

IV - Secretaria executiva.

Art. 7º A Secretaria Municipal de Assistência Social, prestará apoio 
e estrutura necessária ao funcionamento do Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ficará responsável pela 
execução da política municipal dos direitos da pessoa com 
deficiência.

Parágrafo único. A Secretaria responsável deverá ser a unidade 
de apoio ao funcionamento do Conselho, para assessorar suas 
reuniões e divulgar suas deliberações, devendo contar com 
pessoal técnico-administrativo.

Art. 8º Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência poderá convidar, como colaboradores e a título 
gratuito, pessoas e entidades para auxiliá-lo.

Parágrafo único. Poderão ser criadas comissões internas, 
constituídas por membros do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e outras instituições, especialmente 
convidadas e sempre a título gratuito, para promover estudos e 
emitir pareceres a respeito de temas específicos.

Art. 9º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência terá regimento interno próprio, a ser publicado 
mediante resolução no Diário Oficial do Município, no prazo de 
120 dias, contado a partir da posse dos novos conselheiros.

Art. 10. Todas as reuniões e atividades do Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência serão públicas, abertas à 
participação popular e precedidas de ampla divulgação.

Art. 11. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência reunir-se-á, ordinariamente a cada 06 (seis) meses e, 
extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente ou 
pela maioria absoluta de seus membros.

Capítulo IV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 12. De acordo com a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, promulgado pelo Brasil através do 
Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009: "Pessoas com 
deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de 
condições com as demais pessoas".

Art. 13. O atendimento dos direitos da pessoa com deficiência, no 
âmbito municipal, far-se-á, por meio de:

I - políticas públicas voltadas às necessidades e direitos das 
pessoas com deficiência, que assegurem a sua inclusão em 
programas que visem o desenvolvimento pleno e que respeitem 
os direitos estabelecidos na legislação pátria;

II - serviços especializados, em todas as áreas de atuação, 
disponíveis nas Unidades da rede municipal ou ofertados por 
entidades, sem fins lucrativos que atuem no âmbito dos direitos 
das pessoas com deficiência no município de São Miguel do 
Tocantins/TO.

Art. 14. Fica criado um fundo de natureza contábil, denominado 
Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente - FAD, com o objetivo de 
ser instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos 
destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, 
manutenção e no desenvolvimento de programas e ações 
dirigidos à pessoa com deficiência.

Parágrafo único. O Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente - FAD, 
terá vigência por tempo indeterminado e o saldo positivo apurado 
em balanço ao final do período, será transferido para o exercício 
seguinte, a crédito do mesmo.

Art. 15. Constituem recursos do Fundo Municipal de Apoio ao 
Deficiente - FAD:

I - transferências de recursos federais, estaduais e municipais, 
especialmente consignados ao Fundo Municipal de Apoio ao 
Deficiente - FAD;

II - doações, contribuições e restituições;

III - aplicações financeiras.

Art. 16. A gestão do FAD caberá a Secretaria Municipal de 
Assistência Social,  que terão como atribuições:

I - administrar o Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente - FAD e 
estabelecer as diretrizes para aplicação dos seus recursos em 
conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
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Deficiência e em consonância com a política da pessoa com 
deficiência e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município;

II - submeter ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, para aprovação, do balanço anual e o balancete 
mensal do Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente - FAD;

III - manter os controles necessários à execução orçamentária do 
Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente - FAD, referentes a 
empenhos, liquidação e pagamento de despesas e ao 
recebimento de receitas;

IV - tomar conhecimento e cumprir as obrigações definidas em 
convênios, ajustes, acordos e contratos firmados pelo município e 
que digam respeito ao Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente - 
FAD;

V - apresentar ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência a análise e avaliação da situação econômico-
financeira do Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente - FAD;

VI - Elaborar juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência o regulamento do Fundo Municipal de 
Apoio ao Deficiente - FAD,  o  qual será publicado através de 
Decreto do Executivo Municipal.

Art. 17 - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a 
presente Lei naquilo que for necessário ao seu fiel cumprimento, 
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados de sua publicação.
Art. 18 - Ficam revogados os artigos 1º ao 17, da Lei nº 075, de 29 
de maio de 2013. 
Art. 19 - Os recursos para atender as despesas da presente Lei 
serão suportados pelas dotações orçamentárias próprias, 
prevista no Orçamento Municipal vigente.
Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 
TOCANTINS, Estado do Tocantins, aos 20 (vinte) dias do mês de 
outubro do ano de 2021.

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal

 
LEI Nº 184/2021.                         
                                                                     São Miguel do 
Tocantins, de 20 de outubro de 2021.

"DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO E CRITÉRIOS PARA A 
C O N C E S S Ã O  D O S  B E N E F Í C I O S  E V E N T U A I S  D E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO 
TOCANTINS/TO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. "

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, 
Estado do Tocantins, Senhor ALBERTO LOIOLA GOMES 
MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento 
ao disposto no art. 95, inciso VI, e art. 197, da Resolução nº 
14/2020, de 14 de dezembro de 2020, que promulgou a Lei 
Orgânica do Município de São Miguel do Tocantins/TO, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS
 Seção I
Da Definição

Art. 1º- Esta Lei regulamenta a concessão de Benefícios 
Eventuais de Assistência Social pelo Município de São Miguel do 
Tocantins com fulcro nos artigos 23 II, 30 I e II, 203 e 204 I, da 

Constituição Federal, art. 26 da Lei Complementar Federal nº 
101, de 04/05/2000, 15 I e II, 22 da Lei Federal nº 8.742, de 
7/12/1993, do Decreto nº 6.307, de 14/12/2007 e da Resoluções 
nº 212 de 19/10/2006 e nº 39, de 09/12/2010 do Conselho 
Nacional de Assistência Social.
Art. 2º- Benefícios eventuais são provisões suplementares e 
provisórias, prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de 
nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de 
calamidade pública.
Parágrafo único.  Os benefíc ios eventuais integram 
organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e 
nos direitos sociais humanos.
Seção II
DOS PRINCÍPIOS DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Art.3º - Os Benefícios Eventuais devem atender, no âmbito do 
Sistema Único de Assistência Social, aos seguintes princípios:
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 - proibição de subordinação a contribuições prévias e de 
vinculação a contrapartidas financeiras ou compensações 
posteriores;
IV - adoção de critérios de elegibilidade em consonância com a 
Política Nacional de Assistência Social - PNAS;
V - garantia de qualidade e prontidão de respostas aos usuários, 
bem como de espaços para manifestação e defesa de seus 
direitos; 
VI - garantia de igualdade de condições no acesso às 
informações e à fruição do benefício eventual;
VII - afirmação dos benefícios eventuais como direito relativo à 
cidadania;
VIII - ampla divulgação dos critérios para a sua concessão; e
IX - desvinculação de comprovações complexas e vexatórias de 
pobreza, que estigmatizam benefícios, os beneficiários e a 
política de assistência social.
SEÇÃO III
DOS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS 
EVENTUAIS

Art.4º - Serão exigidos, para fins de concessão do Benefício 
Eventual:
I - cadastro válido da família no Cadastro Único para Programas 
Federais do Governo Federal, assim entendido aquele que 
atende integralmente aos requisitos de validação, fixados 
conforme a versão do Sistema de Cadastro Único em utilização 
no Município, com renda máxima de até 01 salários mínimo 
nacionais;
II - realização de estudo socioeconômica da família, por 
profissional de serviço social, que servirá como instrumento de 
avaliação da necessidade do benefício;
III- requerimento formal do indivíduo responsável pela unidade 
familiar, acompanhado de documentos específicos que poderão 
ser solicitados quando da realização do estudo socioeconômico 
de que trata o inciso II deste artigo.
§ 1º O estudo de que trata o inciso II deste artigo poderá ser 
dispensado em caso de o indivíduo e/ou a sua família já serem 
acompanhados pelas equipes de referência do SUAS, em âmbito 
municipal, especificamente junto aos serviços socioassistenciais 
ofertados no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 
ou no Centro Especializado de Referência de Assistência Social - 
CREAS (Técnico de Referência da PSE), caso em que o 
profissional de serviço social deverá elaborar parecer técnico 
circunstanciado da situação socioeconômica familiar.
§ 2º Na comprovação das necessidades para a concessão do 
benefício eventual, são vedadas quaisquer situações de 
constrangimento ou vexatórias.
Capítulo II
DAS MODALIDADES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
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Seção I
DO AUXÍLIO-NATALIDADE
Art.5º - O Benefício Eventual na forma de Auxílio-Natalidade 
constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da 
Assistência Social, em pecúnia ou em bens de consumo, para 
reduzir vulnerabilidade provocada por nascimento de membro da 
família, destinado a atender qualquer dos seguintes aspectos: 
I-necessidades do nascituro; 
II - apoio à mãe nos casos de natimorto e morte do recém-nascido; 
III- apoio à família no caso de morte da mãe.
IV- o que mais a administração do nascimento considerar 
pertinente.
§ 1º O Auxílio-Natalidade concedido por meio de bens de consumo 
será integrado pelo enxoval do recém-nascido, incluindo itens de 
vestuário e utensílios higiene, observadas as condições de 
qualidade que garantam a dignidade e o respeito à família 
beneficiária.
§ 2º O Auxílio-Natalidade concedido em pecúnia terá o valor de ½ 
salário mínimo vigente, tendo como referência o custo relativo às 
despesas relativas no § 1º deste artigo.
Art.6º - O Auxílio-Natalidade constitui-se de prestação única, cujo 
requerimento para a sua concessão deverá ser apresentado por 
membro da família no prazo de até 90 (noventa) dias após o parto.
Art.7º - A morte da criança não inabilita a família a receber o 
Auxílio-Natalidade.
SEÇÃO II
DO AUXÍLIO-FUNERAL
Art.8º - O Benefício Eventual na forma de Auxílio-Funeral constitui-
se em uma prestação temporária, não contributiva da Assistência 
Social, concedida por meio de bens de consumo, serviços e/ou 
pecúnia em parcela única para reduzir vulnerabilidade provocada 
por morte de membro da família, visando ao atendimento 
prioritário de:
I - despesas de urna funerária, velório e sepultamento;
II - translado funerário incluindo dentre outros serviços inerentes 
que garantam a dignidade e o respeito à família beneficiaria,
III- necessidades urgentes da família para enfrentar riscos e 
vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou 
membros.
§ 1º Na hipótese do inciso I deste artigo, o Auxílio-Funeral será 
integrado por:
I - serviços de preparação e translado do corpo;
II - urna funerária;
III - velório;
IV - sepultamento;
§ 2º Quando o Auxílio-Funeral justificadamente não puder ser 
concedido por meio de bens e serviços, o valor relativo às 
despesas que visa a suportar será convertido em pecúnia e pago à 
família.
Art.9º - O Auxílio-Funeral, requerido quando da morte de 
integrante da família, será concedido de imediato pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social.
§ 1º O Auxílio-Funeral só poderá ser concedido após autorização 
da Secretaria Municipal de Assistência Social.
§ 2º A elaboração do expediente administrativo de concessão do 
Auxílio-Funeral, com a juntada dos documentos referidos no art. 4º 
desta Lei, poderá ser feita após o atendimento da família, à vista 
de elementos mínimos de necessidade da família.
Art.10 - O valor do Auxílio-Funeral será regulamentado pelo Poder 
Executivo, através de Decreto. 
SEÇÃO III
B E N E F Í C I O S  E V E N T U A I S  E M  S I T U A Ç Õ E S  D E 
VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA
Art.11 - 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; 
III - danos: agravos sociais e ofensa.
Parágrafo único. Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer:
I - da falta de:

a) acesso a condições e meios para suprir a manutenção social 
cotidiana do solicitante e de sua família, principalmente a de 
alimentação; 
b) documentação; 
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, da presença de violência física ou psicológica na 
família ou de situações de ameaça à vida;
IV - necessidades de mobilidade interurbana para garantia de 
acesso aos serviços e benefícios socioassistenciais;
V- necessidades de passagens com vistas a garantir a convivência 
familiar e comunitária; 
VI - de outras situações sociais que comprometam a 
sobrevivência;
VII - ocorrência de violência doméstica, abuso e exploração sexual 
no âmbito familiar ou ofensa a integridade física do individuo;
VIII - processo de reintegração familiar e comunitária de pessoas 
idosas, com deficiência, em situação de rua, crianças, 
adolescentes, mulheres em situação de violência e famílias em 
cumprimento de medidas protetivas;
IX - ausência ou limitação de autonomia, de capacidade, de 
condições financeiras ou de meios próprios da família para 
promover as necessidades alimentares de seus membros.
SUBSEÇÃO I
Moradia
Art.12 - Constituirão Benefícios Eventuais as provisões de acesso 
ou melhoria de unidades habitacionais destinadas à moradia de 
indivíduos e famílias em situação de risco ou de vulnerabilidade 
social, capazes de atender as necessidades vitais básicas do ser 
humano, nas seguintes modalidades:
I - o aluguel Social, visando à locação de residência e/ou 
transferência de recursos para as famílias beneficiaria custearem 
a locação de imóvel que lhes sirva de residência, por tempo 
determinado e não superior a 06 meses;
II- doação de mão de obra, material de construção e/ou pecúnia 
para a melhoria das condições físicas da residência. 
Parágrafo único. Os prazos previstos neste artigo poderão ser 
revistos nos casos de situação de emergência, calamidade 
pública e ou determinações judiciais a partir de atualização do 
parecer socioeconômico emitido pela equipe técnica do CRAS.
Art. 13 - O Benefício Eventual de Aluguel Social será destinado 
prioritariamente às seguintes famílias que:
I - tenham na sua composição gestante, nutrizes, crianças, 
adolescentes, idosos, pessoas com deficiência;
II - tenham a sua moradia interditada por ordem da Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil.
Art.14 - O Benefício Eventual de Aluguel Social terá seu valor 
definido no valor máximo de ½ salário mínimo; 
Parágrafo único. Na hipótese do aluguel mensal contratado ser 
inferior ao valor estabelecido em regulamento, o pagamento 
limitar-se-á ao valor estabelecido no contrato.
Art.15 - Somente poderão ser objeto de locação, para fins de 
Benefício Eventual de Aluguel Social, os imóveis que possuam 
condições de habitabilidade e estejam situados fora de áreas de 
risco.
Art. 16 - a contratação da locação e o pagamento mensal aos 
locadores serão responsabilidades da administração pública, 
através do Fundo Municipal de Assistência Social -FMAS.
Art.17- Os indivíduos e famílias que forem beneficiados com o 
Aluguel Social e não tiverem solução de moradia no prazo máximo 
de concessão do benefício, poderão ter, excepcionalmente, 
prorrogado o prazo definido no inciso I do art. 12 desta Lei, 
devendo ser incluídos em programas e projetos de habitação de 
interesse social desenvolvidos por órgãos públicos.
SUBSEÇÃO II
DOCUMENTAÇÃO CIVIL
Art.18 - O Benefício Eventual na forma de Documentação Civil tem 
o objetivo de oportunizar que os indivíduos regularizem sua 
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situação civil por meio de:
I - pagamento de taxas para encaminhamento e expedição de 
documentos, inclusive segunda via;
II - providências relacionadas à fotografia e cópias de documentos 
necessários para a solicitação da confecção de outros.
SUBSEÇÃO III
TRANSPORTES
Art. 19º - O Benefício Eventual de transporte consistirá no 
fornecimento de passagem rodoviária interurbana para o indivíduo 
que, além de satisfazer os critérios previstos no art. 4º desta Lei, 
esteja impossibilitado de se deslocar por uma das seguintes 
situações:
I - situação de alta hospitalar;
II - liberdade definitiva de estabelecimento prisional;
III - atendimento de população em trânsito, que se encontra em 
situação de rua e deseja retornar ao Município de origem;
IV - solicitação relacionada ao exercício da cidadania, no que se 
inclui:
a) visitação a familiares internados ou abrigados em 
estabelecimentos de saúde, instituições de longa permanência 
para idosos, equipamentos que prestam serviços de acolhimento 
ou instituições de privação de liberdade;
b) atendimento solicitações, convocações ou intimações do Poder 
Judiciário Estadual ou Federal, da Polícia Estadual ou Federal ou 
das Forças Armadas Brasileiras.
Parágrafo único. O Benefício Eventual de transporte 
intermunicipal previsto no inciso IV é limitado a 02 (duas) 
ocorrência durante o período de 12 (doze) meses.
SUBSEÇÃO IV
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE 
PÚBLICA
Art.20 - O Benefício Eventual em Situação de Emergência ou de 
Calamidade Pública é uma provisão suplementar e provisória da 
assistência social, prestada para suprir necessidades do indivíduo 
ou da família na eventualidade das condições referidas e desde 
que tenham sido devidamente decretadas pelo Poder Executivo 
Municipal, com vistas à assegurar a sobrevivência e a 
reconstrução da autonomia.
Parágrafo único. Para fins desta Lei, entende-se:
I - desastre: resultados de eventos adversos, naturais ou 
provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, 
causando danos humanos, materiais ou ambientais e 
consequentes prejuízos econômicos e sociais;
II - situação de emergência: situação anormal, provocada por 
desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o 
comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder 
público do Município;
III - estado de calamidade pública: situação anormal, provocada 
por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o 
comprometimento substancial da capacidade de resposta do 
poder público do Município.
Art.21 - É condição para o recebimento do Benefício Eventual em 
Situação de Emergência ou de Calamidade Pública que o 
indivíduo ou a família, além de satisfazer os critérios do art. 4º 
desta Lei, tenha sido incluído entre os atingidos, a partir de 
informações e levantamentos realizados pela Defesa Civil 
Municipal ou Estadual.
Art.22 - O Benefício Eventual em Situação de Emergência ou de 
Calamidade Pública poderá ser concedido em pecúnia ou em 
bens de consumo, para propiciar condições de incolumidade e 
cidadania aos atingidos, incluindo, dentre outros itens:
I - o fornecimento de água potável;
II - a provisão e meios de preparação de alimentos;
III - o suprimento de material de:
a) abrigamento;
b) vestuário;
c) limpeza;
d) higiene pessoal;
IV - o transporte de atingidos para locais seguros;
V - demolição de edificações com estruturas comprometidas;
VI - remoção de entulhos e escombros;

V - reconstrução ou recuperação de unidades habitacionais 
atingidas;
VI - outras, que vierem a ser estabelecidas em regulamento.
Capítulo III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.23 - Caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social:
I - a coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, 
a avaliação da prestação dos benefícios eventuais, bem como o 
seu financiamento;
II - a realização de estudos da realidade e monitoramento da 
demanda para constante ampliação da concessão dos benefícios 
eventuais;
III - expedir as instruções e instituir formulários e modelos de 
documentos necessários à operacionalização dos benefícios 
eventuais.
Art.24 - Caberá ao Conselho Municipal de Assistência Social 
fornecer ao Município informações sobre irregularidades na 
execução dos benefícios eventuais bem como avaliar e propor, a 
cada ano, a reformulação dos valores dos Benefícios Eventuais 
de Auxílio-Natalidade e Auxílio-Funeral.
Parágrafo único. Os recursos financeiros destinados ao custeio 
dos Benefícios Eventuais serão alocados no Fundo Municipais de 
Assistência Social.
Art.25 - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a 
presente Lei através de Decreto no que for necessário ao seu fiel 
cumprimento.
Art.26 - Fica revogada a Lei Municipal nº 001/2000, 29 de fevereiro 
de 2000 e qualquer outro regulamento pertinente, anteriores a 
esta Lei.
Art.27 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 
TOCANTINS, Estado do Tocantins, aos 20 (vinte) dias do mês de 
outubro do ano de 2021.

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal

 
LEI Nº 184/2021.                         
                                                                     São Miguel do 
Tocantins, de 20 de outubro de 2021.

"DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO E CRITÉRIOS PARA A 
C O N C E S S Ã O  D O S  B E N E F Í C I O S  E V E N T U A I S  D E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO 
TOCANTINS/TO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. "

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, 
Estado do Tocantins, Senhor ALBERTO LOIOLA GOMES 
MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento 
ao disposto no art. 95, inciso VI, e art. 197, da Resolução nº 
14/2020, de 14 de dezembro de 2020, que promulgou a Lei 
Orgânica do Município de São Miguel do Tocantins/TO, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS
 Seção I
Da Definição

Art. 1º- Esta Lei regulamenta a concessão de Benefícios Eventuais 
de Assistência Social pelo Município de São Miguel do Tocantins 
com fulcro nos artigos 23 II, 30 I e II, 203 e 204 I, da Constituição 
Federal, art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
04/05/2000, 15 I e II, 22 da Lei Federal nº 8.742, de 7/12/1993, do 
Decreto nº 6.307, de 14/12/2007 e da Resoluções nº 212 de 
19/10/2006 e nº 39, de 09/12/2010 do Conselho Nacional de 
Assistência Social.
Art. 2º- Benefícios eventuais são provisões suplementares e 
provisórias, prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de 
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nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de 
calamidade pública.
Parágrafo único.  Os benef íc ios eventuais  in tegram 
organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e 
nos direitos sociais humanos.
Seção II
DOS PRINCÍPIOS DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Art.3º - Os Benefícios Eventuais devem atender, no âmbito do 
Sistema Único de Assistência Social, aos seguintes princípios:
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 - proibição de subordinação a contribuições prévias e de 
vinculação a contrapartidas financeiras ou compensações 
posteriores;
IV - adoção de critérios de elegibilidade em consonância com a 
Política Nacional de Assistência Social - PNAS;
V - garantia de qualidade e prontidão de respostas aos usuários, 
bem como de espaços para manifestação e defesa de seus 
direitos; 
VI - garantia de igualdade de condições no acesso às informações 
e à fruição do benefício eventual;
VII - afirmação dos benefícios eventuais como direito relativo à 
cidadania;
VIII - ampla divulgação dos critérios para a sua concessão; e
IX - desvinculação de comprovações complexas e vexatórias de 
pobreza, que estigmatizam benefícios, os beneficiários e a política 
de assistência social.
SEÇÃO III
DOS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS 
EVENTUAIS

Art.4º - Serão exigidos, para fins de concessão do Benefício 
Eventual:
I - cadastro válido da família no Cadastro Único para Programas 
Federais do Governo Federal, assim entendido aquele que atende 
integralmente aos requisitos de validação, fixados conforme a 
versão do Sistema de Cadastro Único em utilização no Município, 
com renda máxima de até 01 salários mínimo nacionais;
II - realização de estudo socioeconômica da família, por 
profissional de serviço social, que servirá como instrumento de 
avaliação da necessidade do benefício;
III- requerimento formal do indivíduo responsável pela unidade 
familiar, acompanhado de documentos específicos que poderão 
ser solicitados quando da realização do estudo socioeconômico 
de que trata o inciso II deste artigo.
§ 1º O estudo de que trata o inciso II deste artigo poderá ser 
dispensado em caso de o indivíduo e/ou a sua família já serem 
acompanhados pelas equipes de referência do SUAS, em âmbito 
municipal, especificamente junto aos serviços socioassistenciais 
ofertados no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 
ou no Centro Especializado de Referência de Assistência Social - 
CREAS (Técnico de Referência da PSE), caso em que o 
profissional de serviço social deverá elaborar parecer técnico 
circunstanciado da situação socioeconômica familiar.
§ 2º Na comprovação das necessidades para a concessão do 
benefício eventual, são vedadas quaisquer situações de 
constrangimento ou vexatórias.
Capítulo II
DAS MODALIDADES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Seção I
DO AUXÍLIO-NATALIDADE
Art.5º - O Benefício Eventual na forma de Auxílio-Natalidade 
constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da 
Assistência Social, em pecúnia ou em bens de consumo, para 
reduzir vulnerabilidade provocada por nascimento de membro da 
família, destinado a atender qualquer dos seguintes aspectos: 
I-necessidades do nascituro; 

II - apoio à mãe nos casos de natimorto e morte do recém-nascido; 
III- apoio à família no caso de morte da mãe.
IV- o que mais a administração do nascimento considerar 
pertinente.
§ 1º O Auxílio-Natalidade concedido por meio de bens de 
consumo será integrado pelo enxoval do recém-nascido, 
incluindo itens de vestuário e utensílios higiene, observadas as 
condições de qualidade que garantam a dignidade e o respeito à 
família beneficiária.
§ 2º O Auxílio-Natalidade concedido em pecúnia terá o valor de ½ 
salário mínimo vigente, tendo como referência o custo relativo às 
despesas relativas no § 1º deste artigo.
Art.6º - O Auxílio-Natalidade constitui-se de prestação única, cujo 
requerimento para a sua concessão deverá ser apresentado por 
membro da família no prazo de até 90 (noventa) dias após o parto.
Art.7º - A morte da criança não inabilita a família a receber o 
Auxílio-Natalidade.
SEÇÃO II
DO AUXÍLIO-FUNERAL
Art.8º - O Benefício Eventual na forma de Auxílio-Funeral 
constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da 
Assistência Social, concedida por meio de bens de consumo, 
serviços e/ou pecúnia em parcela única para reduzir 
vulnerabilidade provocada por morte de membro da família, 
visando ao atendimento prioritário de:
I - despesas de urna funerária, velório e sepultamento;
II - translado funerário incluindo dentre outros serviços inerentes 
que garantam a dignidade e o respeito à família beneficiaria,
III- necessidades urgentes da família para enfrentar riscos e 
vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou 
membros.
§ 1º Na hipótese do inciso I deste artigo, o Auxílio-Funeral será 
integrado por:
I - serviços de preparação e translado do corpo;
II - urna funerária;
III - velório;
IV - sepultamento;
§ 2º Quando o Auxílio-Funeral justificadamente não puder ser 
concedido por meio de bens e serviços, o valor relativo às 
despesas que visa a suportar será convertido em pecúnia e pago 
à família.
Art.9º - O Auxílio-Funeral, requerido quando da morte de 
integrante da família, será concedido de imediato pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social.
§ 1º O Auxílio-Funeral só poderá ser concedido após autorização 
da Secretaria Municipal de Assistência Social.
§ 2º A elaboração do expediente administrativo de concessão do 
Auxílio-Funeral, com a juntada dos documentos referidos no art. 
4º desta Lei, poderá ser feita após o atendimento da família, à 
vista de elementos mínimos de necessidade da família.
Art.10 - O valor do Auxílio-Funeral será regulamentado pelo Poder 
Executivo, através de Decreto. 
SEÇÃO III
B E N E F Í C I O S  E V E N T U A I S  E M  S I T U A Ç Õ E S  D E 
VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA
Art.11 - 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; 
III - danos: agravos sociais e ofensa.
Parágrafo único. Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer:
I - da falta de:
a) acesso a condições e meios para suprir a manutenção social 
cotidiana do solicitante e de sua família, principalmente a de 
alimentação; 
b) documentação; 
c) domicílio.
II - da situação de abandono ou da impossibilidade de garantir 
abrigo aos filhos;
III - da perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos 
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familiares, da presença de violência física ou psicológica na família 
ou de situações de ameaça à vida;
IV - necessidades de mobilidade interurbana para garantia de 
acesso aos serviços e benefícios socioassistenciais;
V- necessidades de passagens com vistas a garantir a convivência 
familiar e comunitária; 
VI - de outras situações sociais que comprometam a 
sobrevivência;
VII - ocorrência de violência doméstica, abuso e exploração sexual 
no âmbito familiar ou ofensa a integridade física do individuo;
VIII - processo de reintegração familiar e comunitária de pessoas 
idosas, com deficiência, em situação de rua, crianças, 
adolescentes, mulheres em situação de violência e famílias em 
cumprimento de medidas protetivas;
IX - ausência ou limitação de autonomia, de capacidade, de 
condições financeiras ou de meios próprios da família para 
promover as necessidades alimentares de seus membros.
SUBSEÇÃO I
Moradia
Art.12 - Constituirão Benefícios Eventuais as provisões de acesso 
ou melhoria de unidades habitacionais destinadas à moradia de 
indivíduos e famílias em situação de risco ou de vulnerabilidade 
social, capazes de atender as necessidades vitais básicas do ser 
humano, nas seguintes modalidades:
I - o aluguel Social, visando à locação de residência e/ou 
transferência de recursos para as famílias beneficiaria custearem 
a locação de imóvel que lhes sirva de residência, por tempo 
determinado e não superior a 06 meses;
II- doação de mão de obra, material de construção e/ou pecúnia 
para a melhoria das condições físicas da residência. 
Parágrafo único. Os prazos previstos neste artigo poderão ser 
revistos nos casos de situação de emergência, calamidade pública 
e ou determinações judiciais a partir de atualização do parecer 
socioeconômico emitido pela equipe técnica do CRAS.
Art. 13 - O Benefício Eventual de Aluguel Social será destinado 
prioritariamente às seguintes famílias que:
I - tenham na sua composição gestante, nutrizes, crianças, 
adolescentes, idosos, pessoas com deficiência;
II - tenham a sua moradia interditada por ordem da Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil.
Art.14 - O Benefício Eventual de Aluguel Social terá seu valor 
definido no valor máximo de ½ salário mínimo; 
Parágrafo único. Na hipótese do aluguel mensal contratado ser 
inferior ao valor estabelecido em regulamento, o pagamento 
limitar-se-á ao valor estabelecido no contrato.
Art.15 - Somente poderão ser objeto de locação, para fins de 
Benefício Eventual de Aluguel Social, os imóveis que possuam 
condições de habitabilidade e estejam situados fora de áreas de 
risco.
Art. 16 - a contratação da locação e o pagamento mensal aos 
locadores serão responsabilidades da administração pública, 
através do Fundo Municipal de Assistência Social -FMAS.
Art.17- Os indivíduos e famílias que forem beneficiados com o 
Aluguel Social e não tiverem solução de moradia no prazo máximo 
de concessão do benefício, poderão ter, excepcionalmente, 
prorrogado o prazo definido no inciso I do art. 12 desta Lei, 
devendo ser incluídos em programas e projetos de habitação de 
interesse social desenvolvidos por órgãos públicos.
SUBSEÇÃO II
DOCUMENTAÇÃO CIVIL
Art.18 - O Benefício Eventual na forma de Documentação Civil tem 
o objetivo de oportunizar que os indivíduos regularizem sua 
situação civil por meio de:
I - pagamento de taxas para encaminhamento e expedição de 
documentos, inclusive segunda via;
II - providências relacionadas à fotografia e cópias de documentos 
necessários para a solicitação da confecção de outros.
SUBSEÇÃO III
TRANSPORTES
Art. 19º - O Benefício Eventual de transporte consistirá no 
fornecimento de passagem rodoviária interurbana para o indivíduo 

que, além de satisfazer os critérios previstos no art. 4º desta Lei, 
esteja impossibilitado de se deslocar por uma das seguintes 
situações:
I - situação de alta hospitalar;
II - liberdade definitiva de estabelecimento prisional;
III - atendimento de população em trânsito, que se encontra em 
situação de rua e deseja retornar ao Município de origem;
IV - solicitação relacionada ao exercício da cidadania, no que se 
inclui:
a) visitação a familiares internados ou abrigados em 
estabelecimentos de saúde, instituições de longa permanência 
para idosos, equipamentos que prestam serviços de acolhimento 
ou instituições de privação de liberdade;
b) atendimento solicitações, convocações ou intimações do Poder 
Judiciário Estadual ou Federal, da Polícia Estadual ou Federal ou 
das Forças Armadas Brasileiras.
Parágrafo único. O Benefício Eventual de transporte 
intermunicipal previsto no inciso IV é limitado a 02 (duas) 
ocorrência durante o período de 12 (doze) meses.
SUBSEÇÃO IV
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE 
PÚBLICA
Art.20 - O Benefício Eventual em Situação de Emergência ou de 
Calamidade Pública é uma provisão suplementar e provisória da 
assistência social, prestada para suprir necessidades do indivíduo 
ou da família na eventualidade das condições referidas e desde 
que tenham sido devidamente decretadas pelo Poder Executivo 
Municipal, com vistas à assegurar a sobrevivência e a 
reconstrução da autonomia.
Parágrafo único. Para fins desta Lei, entende-se:
I - desastre: resultados de eventos adversos, naturais ou 
provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, 
causando danos humanos, materiais ou ambientais e 
consequentes prejuízos econômicos e sociais;
II - situação de emergência: situação anormal, provocada por 
desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o 
comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder 
público do Município;
III - estado de calamidade pública: situação anormal, provocada 
por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o 
comprometimento substancial da capacidade de resposta do 
poder público do Município.
Art.21 - É condição para o recebimento do Benefício Eventual em 
Situação de Emergência ou de Calamidade Pública que o 
indivíduo ou a família, além de satisfazer os critérios do art. 4º 
desta Lei, tenha sido incluído entre os atingidos, a partir de 
informações e levantamentos realizados pela Defesa Civil 
Municipal ou Estadual.
Art.22 - O Benefício Eventual em Situação de Emergência ou de 
Calamidade Pública poderá ser concedido em pecúnia ou em 
bens de consumo, para propiciar condições de incolumidade e 
cidadania aos atingidos, incluindo, dentre outros itens:
I - o fornecimento de água potável;
II - a provisão e meios de preparação de alimentos;
III - o suprimento de material de:
a) abrigamento;
b) vestuário;
c) limpeza;
d) higiene pessoal;
IV - o transporte de atingidos para locais seguros;
V - demolição de edificações com estruturas comprometidas;
VI - remoção de entulhos e escombros;
V - reconstrução ou recuperação de unidades habitacionais 
atingidas;
VI - outras, que vierem a ser estabelecidas em regulamento.
Capítulo III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.23 - Caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social:
I - a coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, 
a avaliação da prestação dos benefícios eventuais, bem como o 
seu financiamento;
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II - a realização de estudos da realidade e monitoramento da 
demanda para constante ampliação da concessão dos benefícios 
eventuais;
III - expedir as instruções e instituir formulários e modelos de 
documentos necessários à operacionalização dos benefícios 
eventuais.
Art.24 - Caberá ao Conselho Municipal de Assistência Social 
fornecer ao Município informações sobre irregularidades na 
execução dos benefícios eventuais bem como avaliar e propor, a 
cada ano, a reformulação dos valores dos Benefícios Eventuais de 
Auxílio-Natalidade e Auxílio-Funeral.
Parágrafo único. Os recursos financeiros destinados ao custeio 
dos Benefícios Eventuais serão alocados no Fundo Municipais de 
Assistência Social.
Art.25 - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a 
presente Lei através de Decreto no que for necessário ao seu fiel 
cumprimento.
Art.26 - Fica revogada a Lei Municipal nº 001/2000, 29 de fevereiro 
de 2000 e qualquer outro regulamento pertinente, anteriores a 
esta Lei.
Art.27 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 
TOCANTINS, Estado do Tocantins, aos 20 (vinte) dias do mês de 
outubro do ano de 2021.

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal

SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - TO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO: Nº CONTRATO 2021.02.09.16- 
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 016/2021 - CPL. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL, CNPJ/MF nº 
25.064.007/0001-06. CONTRATADO: AUTO POSTO BURITI 
LTDA, inscrita no CNPJ nº  24.758.660/0001-02; OBJETO: 
Aproveitamento do saldo da ata de Registro de Preços 016.2/2021 
que tem como objeto contratação de empresa especializada no 
fornecimento de combustíveis tipo: Gasolina, Óleo Diesel Comum 
e S-10, para atender a frota da Prefeitura e dos Fundos Municipais 
de Saúde, Educação, Assistência Social, no município de São 
Miguel do Tocantins - TO; VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 
172.397,37 (Cento e setenta e dois mil e trezentos e noventa e 
sete reais e trinta e sete centavos). VIGENCIA: 01/09/2021 a 
31/12/2021; FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 c/c 
os termos da Lei Federal nº 10.520/2002.  

SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - TO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO: Nº CONTRATO 2021.02.09.16.1- 
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 016/2021 - CPL. CONTRATANTE: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO 
TOCANTINS, inscrito no CNPJ/MF nº 11.478.207/0001-92. 
CONTRATADO: AUTO POSTO BURITI LTDA, inscrita no CNPJ nº  
24.758.660/0001-02; OBJETO: Aproveitamento do saldo da ata 
de Registro de Preços 016.2/2021 que tem como objeto 
contratação de empresa especializada no fornecimento de 
combustíveis tipo: Gasolina, Óleo Diesel Comum e S-10, para 
atender a frota da Prefeitura e dos Fundos Municipais de Saúde, 

ATOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Educação, Assistência Social, no município de São Miguel do 
Tocantins - TO; VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 71.725,48 
(setenta e um mil e setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e 
oito centavos). VIGENCIA: 01/09/2021 a 31/12/2021; 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 c/c os termos da 
Lei Federal nº 10.520/2002.  

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO
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