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Ações de plantio de mudas de árvores marcam a data em 
Itapetininga 

O Dia da Árvore em Itapetininga, cele-
brado neste 21 de setembro, foi marca-
do pelo plantio de mudas de árvores na 
Praça dos Três Poderes, nas proximida-
des do Mirante, no Jardim Marabá, em 
escolas municipais e também reposição 
do programa “Arborização + Segura”, 
pela Secretaria de Meio Ambiente.

A Ana Carolina, aluna de 10 anos do 5ºA 
da EMEF “Loide Lara” que literalmen-
te “colocou as mãos na terra” durante o 
plantio, aprovou a iniciativa, elogiou o 
trabalho na área ambiental e comentou 
que em sua escola atividades relaciona-
das ao meio ambiente já são desenvolvi-
das com a ajuda da professora Romilda 
Gonçalves.

“Esta ação foi muito boa. As árvores 
nos dão o ar puro, a vida, e estar aqui 
é um passo à frente. Na nossa escola 
estamos fazendo coleta de tampinhas 
e é muito legal participar. Adorei o 
plantio aqui”, disse a menina entusias-
mada após participar do plantio de um 
Ipê Amarelo.

“A gente trabalha sobre este tema 
desde o início. As crianças entende-
ram que nós fazemos parte do meio 
ambiente e o que é realmente o meio 
ambiente. Agora eles sabem que eles 
mesmos fazem parte desse processo”, 
complementou a professora Romilda 
Gonçalves.

MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE
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Itapetininga: uma cidade verde

Itapetininga tem investido na revitaliza-
ção, podas preventivas, no plantio de mu-
das e em programas de paisagismo e re-
cuperação de espaço públicos. A iniciativa 
faz parte de um trabalho integrado que alia 
sustentabilidade ambiental à renovação do 
aspecto urbanístico do município, valori-
zando a cidade como atrativo regional ao 
turismo a novos investimentos.

Desde 2017, mais de 12 mil novas mudas 
das mais diferentes espécies foram plan-
tadas na cidade. Árvores nativas e frutífe-
ras foram espalhadas, tanto na área central 
como nos bairros, dando destaque ao cená-
rio de projetos ambientais e sociais com a ar-

borização de trechos das margens do Rio 
Itapetininga, Parque Ecológico Regina 
Freire, Estações Primeira Infância, além 
de diversos espaços públicos. Aliás, às 
margens do Rio Itapetininga, aproxima-
damente 1,5 tonelada de resíduos des-
cartados irregularmente foram recolhi-
dos pela Prefeitura nos últimos meses.

A parceria entre a Prefeitura e a CPFL no 
Programa Arborização + Segura, de acor-
do com a secretaria do Meio Ambiente, 
ampliou a previsão de 2021 para aproxi-
madamente 600 novas mudas de porte 
adequado para o cenário urbano e con-
vívio sob a rede de energia elétrica, cin-
co vezes o número de árvores que serão 
substituídas.
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Outra ação que tem chamado a atenção de 
quem anda por Itapetininga é o Programa 
“Adote uma Praça”. Com a parceria da inicia-
tiva privada, 42 espaços públicos, incluindo 
praças, rotatórias, canteiros e importantes 
vias de acesso da cidade já foram revitaliza-
dos com plantio de novas espécies e projeto 
de paisagismo, 21 deles somente neste ano. 

Como parte de um conjunto de ações vol-
tadas ao resgate de áreas públicas e de la-
zer, a revitalização do Parque Ecológico 
“Regina Freire”, mais conhecido como 

Lagoa da Chapadinha, agrega uma con-
cepção que une o respeito aos recursos 
naturais à uma a uma opção de lazer às 
famílias que buscam contato com a na-
tureza. A área, totalmente renovada com 
um moderno projeto, inclui dezenas de 
novas espécies de árvores plantadas, piso 
intertravado para absorção de umidade, 
novo paisagismo e implantação de gale-
rias para captação de águas pluviais que 
são direcionadas à lagoa para contribuir 
no aumento de volume durante períodos 
de estiagem.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – EXTRATO DO ADITIVO Nº 02 DO TERMO DE 
COMPROMISSO REFERENTE AO EDITAL SMCT Nº 186/2020 DA CHAMADA PÚBLICA Nº 

006/2020

Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA INSCRIÇÃO DE PROJETOS ARTISTICOS CULTURAIS EM 
PROCESSO SELETIVO DE PREMIAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA PARA ATENDER A LEI 
FEDERAL Nº 14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC, COM BASE NO PLANO DE AÇÃO N° 07208420200002-
004235. Beneficiário(a): CRISTIAN ALBERTO AYRES DE BARROS, inscrita(o) no CPF/CNPJ nº 
318.266.458-10. Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Vigência: 30 de maio de 2021 a 30 de setembro de 
2021. André Marques – Secretário Municipal de Cultura e Turismo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – EXTRATO DO ADITIVO Nº 02 DO TERMO DE 
COMPROMISSO REFERENTE AO EDITAL SMCT Nº 186/2020 DA CHAMADA PÚBLICA Nº 

006/2020

Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA INSCRIÇÃO DE PROJETOS ARTISTICOS CULTURAIS EM 
PROCESSO SELETIVO DE PREMIAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA PARA ATENDER A LEI 
FEDERAL Nº 14.017/2020 – LEI ALDIR BLANC, COM BASE NO PLANO DE AÇÃO N° 07208420200002-
004235. Beneficiário(a): ANGELO LOURIVAL RICCHETTI, inscrita(o) no CPF/CNPJ nº 057.329.308-
25. Valor: R$ 29.984,50 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos). 
Vigência: 30 de maio de 2021 a 30 de setembro de 2021. André Marques – Secretário Municipal de 
Cultura e Turismo.

LEI COMPLEMENTAR Nº 191, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021.
Institui o Programa de Recuperação Fiscal de Itapetininga – REFIS 2021, e dá outras providências.
(Projeto de Lei Complementar nº 7/2021, de autoria da Chefe do Poder Executivo).
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS destinado a promover a regulari-

zação dos débitos municipais, constituídos ou não, inclusive os inscritos em dívida ativa, ajuizados 
ou a ajuizar, em razão de fato gerador que tenha ocorrido até o dia 31 (trinta e um) do mês de de-
zembro de 2020.
§1º Poderão ser incluídos no REFIS 2021 eventuais saldos de parcelamento em andamento, desde 

que devidamente cancelados.
§2º O REFIS 2021 será administrado pela Secretaria Municipal de Finanças, bem como pela 

Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Patrimônio.
§3º Os créditos tributários e não tributários serão consolidados com base na data de formalização 

do pedido de adesão.
§4º A formalização do pedido poderá ser efetuada no período de 22 (vinte e dois) de setembro de 

2021 até 22 (vinte e dois) de novembro de 2021.
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Art. 2º A formalização do pedido de adesão ao REFIS 2021 implica no reconhecimento dos débi-
tos nele incluídos, ficando condicionada à desistência de eventuais ações ou embargos à execução 
fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam nos autos judiciais respectivos, bem como, 
a desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos interpostos no âmbito administrativo.
Art. 3º A adesão ao REFIS 2021 não dispensa o contribuimento do recolhimento de custas, despe-

sas processuais e demais verbas arbitradas pelo Juízo, nos casos em que o débito estiver em exe-
cução, cujo recolhimento deverá ocorrer consoante as diretrizes do Egrégio Tribunal de Justiça de 
São Paulo.
§1º Exclusivamente sobre os débitos em execução judicial, renegociados ou não, através do REFIS, 

incidirão honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor negociado do débito fiscal, 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento.
§2º Veriicando-se a hipótese de desistência dos embargos à execução fiscal, o devedor concordará 

com a suspensão do processo de execução pelo prazo do parcelamento, nos termos do artigo 155-A, 
do Código Tributário Nacional.
§3º Não serão devidos honorários na retomada ou no ingresso de nova execução judicial nos casos 

motivados pela falta de pagamento no parcelamento do REFIS 2021, desde que o contribuinte já o 
tenha efetuado na adesão.
Art. 4º A homologação da adesão ao REFIS 2021 dar-se-á no momento do pagamento da parcela 

única ou da primeira parcela.
Art. 5º O procedimento a ser observado para a adesão, obedecerá aos seguintes trâmites:
I – O interessado deverá protocolar o pedido formal de adesão, mediante requerimento próprio na 

Prefeitura Municipal de Itapetininga, junto às Unidades de Atende Fácil;
assinar modelo de documento próprio endereçado ao juízo da ação judicial, contendo expressa 

renúncia ao direito que se funda a ação, nos termos do artigo 3º desta Lei;
indicação do débito, da inscrição cadastral imobiliária ou mobiliária, devidamente assinado pelo 

contribuinte ou responsável e juntada dos respectivos extratos atualizados até a data da consolida-
ção dos débitos;
cópia reprográfica do RG e do CPF do solicitante e/ou do representante legal;
comprovante atualizado do endereço do sujeito passivo, cônjuge, sucessor, responsável tributário 

ou representante legal;
cópia reprográfica da certidão de casamento, em caso do solicitante ser cônjuge do sujeito passivo 

da obrigação tributária;
procuração com poderes específicos para tal finalidade, conferidos por instrumento de mandato 

com firma reconhecida;
§1º Em caso de falecimento do sujeito passivo da obrigação tributária, deverá o solicitante com-

provar sua condição de herdeiro/sucessor com a apresentação da certidão de óbito e formal de 
partilha, se necessário.
§2º No caso de débitos relativos a IPTU, o possuidor solicitante deverá comprovar sua condição, 

com a apresentação do contrato, escritura ou outro documento hábil a comprovar o alegado.
Art. 6º A Secretaria de Negócios Jurídicos e Patrimônio, juntamente com a Secretaria Municipal 

de Finanças, poderá a qualquer momento solicitar demais documentos que entender necessários.
Art. 7º Efetuada a adesão, nos termos acima, caberá ao Executivo Municipal as seguintes diligên-

cias:
I – a suspensão das demandas ajuizadas no caso de parcelamento, após assinatura do termo ao 

REFIS 2021 e confirmação do pagamento da primeira parcela;
II – o arquivamento das impugnações administrativas, após assinatura do termo ao REFIS 2021 e 

confirmação do pagamento da primeira parcela e comprovada a desistência nos termos do artigo 
2º desta Lei.
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§1º Liquidado o parcelamento e os honorários nos termos desta lei, o Município informará o fato 
ao juízo da execução fiscal e requererá a sua extinção com fundamento no artigo 156, inciso I, do 
Código Tributário Nacional.
§2º Os depósitos judiciais e penhoras efetivadas em garantia do juízo permanecerão à disposição 

do mesmo e somente poderão ser levantados após a quitação integral do parcelamento desta lei.
§ 3º Para fins de consolidação, o débito será considerado integralmente vencido na data da primei-

ra prestação não paga ou da parcela única não paga.
Art. 8º O crédito de natureza tributária e não tributária poderá ser quitado a vista ou em parcelas 

mensais e sucessivas, abrangendo obrigatoriamente todos os créditos principais e acessórios, exis-
tentes na indicação fiscal e inscrição municipal.
Art. 9º Sobre os créditos consolidados na forma do art. 5º desta lei serão concedidos descontos di-

ferenciados, na seguinte conformidade:
§1º Relativamente ao débito tributário e não tributário:
I – redução de 90% (noventa por cento) do valor dos juros de mora e da multa moratória, na hipó-

tese de pagamento em parcela única;
II – redução de 80% (oitenta por cento) do valor dos juros de mora e da multa moratória, sem juros 

futuros na parcela, na hipótese de pagamento em até 06 (seis) parcelas, com data de vencimento 
no segundo dia útil seguinte a data da adesão ao REFIS, vencendo-se as demais parcelas nos meses 
subsequentes.
III – redução de 70% (setenta por cento) do valor de juros e da multa moratória, sem juros futuros 

na parcela, na hipótese de pagamento em até 12 (parcelas), com data de vencimento no segundo dia 
útil seguinte a data da adesão ao REFIS, vencendo-se as demais parcelas nos meses subsequentes.
IV – redução de 60% (sessenta por cento) do valor de juros e da multa moratória, sem juros futu-

ros na parcela, na hipótese de pagamento em até 18 (dezoito) parcelas com data de vencimento no 
segundo dia útil seguinte a data da adesão ao REFIS, vencendo-se as demais parcelas nos meses 
subsequentes.
V – redução de 50% (cinquenta por cento) do valor de juros e da multa moratória, sem juros futuros 

na parcela, na hipótese de pagamento em até 24 (vinte e quatro) parcelas, com data de vencimento 
no segundo dia útil seguinte a data da adesão ao REFIS, vencendo-se as demais parcelas nos meses 
subsequentes.
VI – redução de 40% (quarenta por cento) do valor de juros e da multa moratória, sem juros futuros 

na parcela, na hipótese de pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas com data de vencimento 
no segundo dia útil seguinte a data da adesão ao REFIS, vencendo-se as demais parcelas nos meses 
subsequentes.
VII – redução de 10% (dez por cento) para valores consolidados acima de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), cujo parcelamento poderá ser deferido em até 60 (sessenta) parcelas mensais, com acrésci-
mo de 4$ (quatro por cento) ao ano a título de juros compensatórios.
§2º o valor da parcela não poderá ser inferior a R$ 100,00 (cem reais) para contribuinte pessoa fí-

sica e R$ 200,00 (duzentos reais) para contribuinte pessoa jurídica.
Art. 10. Se o pagamento da parcela ocorrer fora do prazo legal incidirá os acréscimos previstos no 

Código Tributário, não sendo aceito pagamento de parcelas não consecutivas e fora do mês venci-
do.
Art. 11. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo 

para formalização do pedido de adesão no referido Programa.
Art. 12. O sujeito passivo será excluído do REFIS sem notificação prévia, diante da ocorrência de 

uma das seguintes hipóteses:
I – inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta lei;
II – estar em atraso há mais de 60 (sessenta) dias com o pagamento de qualquer parcela, inclusive 
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a referente a eventual saldo residual do parcelamento, consecutivas ou não;
Art. 13. A exclusão do sujeito passivo do REFIS implica a perda de todos os benefícios desta lei, 

acarretando a exigibilidade dos débitos originais, com os acréscimos previstos na legislação mu-
nicipal, descontados os valores pagos, e a imediata inscrição dos valores remanescentes na Dívida 
Ativa, ajuizamento ou prosseguimento da execução fiscal, efetivação do protesto extrajudicial do 
título executivo e adoção de todas as medidas legais de cobrança do crédito colocadas à disposição 
do Município credor.
Art. 14. A Adesão ao REFIS 2021 impõe ao sujeito passivo a aceitação plena e irretratável de todas 

as condições estabelecidas nesta lei e constitui confissão irrevogável e irretratável da dívida relati-
va aos débitos nele incluídos, com reconhecimento expresso da certeza e liquidez do crédito cor-
respondente, produzindo os efeitos previstos no artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário 
Nacional.
Parágrafo único. O ingresso e a permanência no REFIS impõem ao sujeito passivo, ainda, o paga-

mento regular das obrigações municipais, tributárias e não tributárias, com vencimento posterior 
à data de homologação de que trata esta lei.
Art. 15. O REFIS 2021 não configura a novação prevista no art. 360, inciso I, do Código Civil.
Art. 16. Não serão restituídas, no todo ou em parte, com fundamento nas disposições desta lei, 

quaisquer importâncias recolhidas anteriormente ao início de sua vigência.
Art. 17. Os casos omissos serão decididos pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e 

Patrimônio e ratificados pela Secretaria Municipal de Finanças.
Art. 18. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos vinte e um dia de setembro de 2021.

CARLOS EDUARDO PAGIORO
SECRETÁRIO DE GOVERNO

DECRETO Nº 2.257, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021.
Dispõe sobre a regulamentação da concessão de Benefícios Eventuais no âmbito da Política 

Municipal de Assistência Social, no Município de Itapetininga, e dá outras providências.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais; e
Considerando o deliberado em Reunião Extraordinária de 20/9/2021, pelo Conselho Municipal 

de Assistência Social - CMAS de Itapetininga, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº 4029, de 23 de abril de 1997 e suas alterações;
Considerando que o artigo 203 da Constituição Federal dispõe sobre os objetivos da assistência 

social;
Considerando que o artigo 204, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal, impõe a realiza-

ção de ações de assistência social sob a diretriz da descentralização político-administrativa;
Considerando que a concessão de benefícios eventuais é um direito garantido em lei e de longo 

alcance social;
Considerando que os benefícios eventuais da Assistência Social, previsto no artigo 22 da Lei 

Orgânica da Assistência Social - LOAS, Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, integram o 
conjunto de proteções da política de assistência social e neste sentido inserem-se no processo de 
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garantia do acesso à proteção, ampliando e qualificando as ações protetivas;
Considerando a Lei Federal nº 12.435, de 6 de julho de 2011, que versa sobre a responsabilidade 

pela regulamentação dos benefícios eventuais em seu artigo 22, § 1º;
Considerando a competência atribuída ao CMAS, através da lei federal nº 12.435, de 6 de julho de 

2011, que alterou artigo 22, § 1º da Lei nº 8.742/93 - LOAS, para a definição de critérios e prazos para 
a regulamentação dos benefícios eventuais;
Considerando o Decreto Federal nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre os benefí-

cios eventuais e define em seu artigo 9º que as “provisões relativas a programa, projetos, serviços e 
benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, educação, integração nacional e das demais 
políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da Assistência Social”;
Considerando a Resolução nº 212, de 19 de outubro de 2006, do Conselho Nacional de Assistência 

Social - CNAS, que propõe critérios orientadores para a regulamentação da provisão dos benefícios 
eventuais no âmbito da Política de Assistência Social;
Considerando a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009 que aprova a Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais;
Considerando a Resolução nº 39, de 9 de dezembro de 2010, do Conselho Nacional de Assistência 

Social - CNAS, que dispõe sobre o processo de reordenamento dos benefícios eventuais no âmbito 
da Política de Assistência Social em relação à Política de Saúde;
Considerando o artigo 6º da Resolução CNAS nº 12, de 11 de junho de 2013, que aprova os parâme-

tros e critérios para transferência de recursos do cofinanciamento federal para a oferta do serviço 
de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências no âmbito do Sistema Único 
de Assistência Social - SUAS e dá outras providências;
Considerando a Deliberação CONSEAS nº 29, de 10 de dezembro de 2019, e suas atualizações que 

estabeleçam critérios orientadores para a concessão e o cofinanciamento dos benefícios eventuais, 
no âmbito da Política de Assistência Social, no Estado de São Paulo;
Considerando o que consta nos autos do processo nº 40313/1/2021, protocolado nesta Prefeitura 

Municipal,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DO OBJETO
Art. 1º Estabelecer critérios orientadores para a provisão e o financiamento dos benefícios even-

tuais, no âmbito da Política de Assistência Social, no Município de Itapetininga.
Art. 2º Os benefícios eventuais consistem em uma modalidade de provisão da proteção social 

de caráter suplementar e provisório que integra organicamente as garantias do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS, sendo fundamentada nos princípios de cidadania e dignidade da pessoa 
e prestada aos cidadãos em razão de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária 
e calamidade pública.
§1º Os benefícios eventuais destinam-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar 

por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e 
fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros.
§ 2º Para fins de concessão de benefícios eventuais, deve-se considerar Família o núcleo básico, 

vinculado por laços sanguíneos, de aliança ou afinidade, circunscrito a obrigações recíprocas e 
mútuas, organizadas em torno de relações de geração, gênero e homoafetiva, que vivam sob o mes-
mo teto, bem como, o núcleo social unipessoal.
Art. 3º Os benefícios eventuais podem ser destinados a todos os segmentos sociais e a todos os ti-

pos de carências desde que emergenciais.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS, DAS DIRETRIZES E DOS CRITÉRIOS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS 
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EVENTUAIS
Art. 4º A concessão de Benefícios Eventuais deve atender 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 às contribuições prévias e de vinculação a contrapartidas;
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 mani-

festação 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 os be-

nefícios, os beneficiários e a política de assistência social.
Art. 5º Para ter direito a quaisquer formas dos benefícios eventuais, a família deverá comprovar 

residência no município de Itapetininga pelo menos 1 (um) ano, possuir renda per capita igual ou 
inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo nacional vigente e estar referenciada na rede de servi-
ços socioassistenciais do município.
§ 1º Quando a renda ou a residência não puderem ser comprovadas, a mesma se dará por avaliação 

técnica, realizada por profissional de nível superior, que compõe a equipe de referência, por meio 
de instrumental técnico.
§ 2º A avaliação técnica se sobrepõe aos critérios de renda e tempo de residência.
Art. 6º A oferta de benefícios eventuais deve ser realizada em serviço e/ou bens de consumo e/ou 

bens materiais, quando não possível desta forma, os benefícios eventuais poderão ser concedidos 
cumulativamente nas formas de pecúnia e de serviço e/ou bens de consumo e/ou bens materiais.
Art. 7º Os profissionais de nível superior das equipes de referência dos serviços socioassistenciais 

são responsáveis pela concessão dos benefícios eventuais.
§ 1º A operacionalização dos benefícios eventuais se dará exclusivamente por equipamentos de 

execução direta da política de assistência social, notadamente: Centro de Referência de Assistência 
Social - CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, ou por meio do 
plantão social.
§ 2º Caberá às equipes técnicas a emissão de parecer técnico pela concessão ou não dos benefícios.
Art. 8º O Cadastro Único pode ser utilizado para fins de elegibilidade da prestação de benefícios 

eventuais, respeitada a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 
rentabilidade econômica.
Parágrafo único. Caso o beneficiário não esteja inscrito no Cadastro Único sua inclusão deve ser 

providenciada logo após a concessão dos benefícios eventuais.
Art. 9º Os profissionais de nível superior das equipes de referência devem identificar a necessida-

de de inclusão das famílias e/ou indivíduos no processo de acompanhamento familiar logo após a 
concessão dos benefícios eventuais.
Parágrafo único. Em conformidade com o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios 

e Transferências de Renda no âmbito do SUAS, o acompanhamento familiar de que trata o caput 
é definido como um conjunto de intervenções desenvolvidas em serviços continuados, com obje-
tivos estabelecidos, que possibilita à família a reflexão sobre sua realidade, a construção de novos 
projetos de vida e a transformação de suas relações, sejam elas familiares ou comunitárias.
Art. 10. O tempo de concessão dos benefícios eventuais deve ser avaliado pelos profissionais de 

nível superior das equipes de referência dos serviços socioassistenciais tipificados, a qual o bene-



Página 1321-SET-2021 SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

ficiário e/ou a família são acompanhados, devendo ser observadas as articulações, os encaminha-
mentos e/ou as ações setoriais e intersetoriais realizadas no âmbito do município. 
Art. 11. A oferta dos benefícios eventuais deve estar integrada a todos os serviços socioassisten-

ciais tipificados nacionalmente, conforme a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009 - 
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.
CAPÍTULO III
DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS
Art. 12. São formas de benefícios eventuais: 
I - benefício eventual prestado em virtude de nascimento; 
II - benefício eventual de auxílio funeral;
III - benefício eventual prestado em virtude de vulnerabilidade temporária; 
IV - benefício eventual prestado em virtude de situação de emergência e/ou estado de calamidade 

pública.
Seção I
Do benefício eventual prestado em virtude de nascimento
Art. 13. O benefício eventual prestado em virtude de nascimento constitui-se de uma prestação 

temporária, não contributiva, a ser ofertada em bens de consumo e/ou bens materiais, para mini-
mizar a vulnerabilidade provocada por nascimento de membro da família.
§1º O benefício eventual de que trata o caput deste artigo atende, preferencialmente, aos seguintes 

aspectos: 
a) necessidades do nascituro; 
b) apoio à mãe no caso de natimorto e morte do recém-nascido; 
c) apoio à família no caso de morte da mãe; 
d) apoio à mãe vítima de sequelas de pós-parto, mediante apresentação de atestado médico. 
§ 2º O benefício eventual prestado em virtude de nascimento deve ser concedido à mãe ou à famí-

lia do nascituro, caso a mãe esteja impossibilitada de requerer o benefício ou tenha falecido. 
§ 3º Os bens materiais de consumo mencionados no caput deste artigo correspondem ao enxoval 

do recém-nascido, incluindo os itens de vestuário e os utensílios para alimentação e higiene, obser-
vados a qualidade que garanta a dignidade e o respeito dos beneficiários.
§ 4° Fraldas descartáveis ou de tecidos, não estão incluídas nos benefícios eventuais, conforme 

Resolução CNAS 39/10.
§ 5º O benefício eventual prestado em virtude de nascimento poderá ser solicitado a partir do 7º 

mês de gestação e/ou até 60 dias após o nascimento.
§ 6º A Secretaria Municipal de Promoção Social poderá firmar parceria a fim de conceder o bene-

fício eventual prestado em virtude de nascimento.
Art. 14. São documentos necessários para a concessão do benefício eventual prestado em virtude 

de nascimento:
I - documento oficial com foto da gestante e, quando for o caso, do requerente; 
II - declaração médica comprovando o tempo gestacional ou a carteira da gestante, quando a soli-

citação se der durante a gestação; 
III - certidão de nascimento, quando a solicitação se der após o nascimento; 
IV - comprovante de endereço residencial da gestante e, quando for o caso, do requerente.
V - comprovante de renda familiar per capita de até ¼ (um quarto) do salário mínimo nacional 

vigente.
Art. 15. É vedada a concessão do auxílio natalidade para a família que estiver segurada pelo salário 

maternidade, previsto no artigo 18, inciso 1°, alínea g, da Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 16. Quanto ao benefício eventual prestado em virtude de nascimento, cabe esclarecer que a 

criança recém-nascida e sua mãe nutriz necessitarão de cuidados e proteção, garantidos por direi-
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to, através de várias políticas setoriais. 
Seção II
Do Benefício eventual de auxílio funeral
 Art. 17. O benefício eventual de auxílio funeral constitui-se em uma prestação temporária, não 

contributiva, distinta nas formas de prestação de serviços.
Parágrafo único. A prestação do serviço dar-se-á através de empresa contratada mediante licita-

ção para concessão de exploração de serviços funerários no município de Itapetininga, que deverá 
ofertar a prestação de funerário básico.
Art. 18. O benefício eventual de auxílio funeral atende preferencialmente: 
I - a prestação de serviços de urna funerária, velório e sepultamento, incluindo transporte funerá-

rio, utilização de local para o culto religioso e isenção de taxas, garantindo a dignidade e o respeito 
aos beneficiários; 
II - as necessidades urgentes da família, para o enfrentamento dos riscos e das vulnerabilidades 

advindas da morte de seus provedores ou membros;
Parágrafo único. Os casos de sepultamento de membro do corpo humano não estão contemplados 

na concessão do benefício eventual de que se trata esse artigo. 
Art. 19. O translado intermunicipal dar-se-á somente nos casos de munícipes que se encontravam 

em tratamento em hospitais de outros municípios, apenas no âmbito do Estado de São Paulo.
Art. 20. O município assegurará a existência de atendimento através de plantão 24 horas para o 

requerimento e a concessão do benefício eventual de auxílio funeral.
§ 1º Quando se tratar de usuário da Política de Assistência Social com vínculos familiares rompi-

dos, inseridos nos serviços de alta complexidade, o responsável pela entidade poderá solicitar o 
benefício eventual de auxílio funeral. 
§ 2º Quando se tratar de usuário da Política de Assistência Social com vínculos familiares rompi-

dos, em situação de abandono ou em situação de rua, a Secretaria Municipal de Promoção Social 
disponibilizará a concessão do benefício. 
Art. 21. São documentos necessários para a concessão do benefício eventual de auxílio funeral: 
I - documento oficial com foto do falecido e do requerente; 
II - declaração e/ou certidão de óbito;
III - comprovante de endereço residencial em nome do falecido ou de quem com ele comprovada-

mente residia (familiar, cuidador, instituição de longa permanência para idosos, etc); 
IV - boletim de ocorrência nos casos de impossibilidade dos incisos I e III deste artigo.
Parágrafo único. Não compete à Política de Assistência Social, a execução de Declaração de Óbito 

por técnicos da rede socioassistencial.
Seção III
Do benefício eventual prestado em virtude de vulnerabilidade temporária
Art. 22. O benefício eventual prestado em virtude de vulnerabilidade temporária é destinado à fa-

mília ou ao indivíduo e visa minimizar situações de riscos, perdas e danos, decorrentes de contin-
gências sociais, e deve integrar-se à oferta dos serviços socioassistenciais e buscar o fortalecimento 
dos vínculos familiares e a inserção comunitária. 
Art. 23. O benefício eventual prestado em virtude de vulnerabilidade temporária deve ser concedi-

do na forma de bens de consumo, em caráter temporário, de acordo com o grau de complexidade da 
situação de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos, identificados no atendimento 
e no acompanhamento realizado pelas equipes de referência dos serviços socioassistenciais. 
Art. 24. 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; 
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III - danos: agravos sociais e ofensa. 
Parágrafo único. Os riscos, perdas e danos, de que trata o caput, podem decorrer de: 
a) perda circunstancial ocasionada pela ruptura de vínculos familiares e comunitários; 
b) processo de reintegração familiar e comunitária de crianças, adolescentes, e famílias que se en-

contram em cumprimento de medida protetiva; pessoas idosas, pessoas com deficiência, crianças, 
adolescentes e mulheres em situação de violência, e, ou em situação de rua; 
c) ausência ou limitação de autonomia, de capacidade, de condições ou de meios próprios da fa-

mília para prover as necessidades alimentares e nutricionais de seus membros; 
d) ocorrência de violência no âmbito familiar; 
e) outras situações sociais que comprometam a sobrevivência familiar e comunitária; 
f) ausência de documentação civil.
Art. 25. Configuram-se benefício eventual prestado em virtude de vulnerabilidade temporária o 

auxílio alimentação e documentação civil básica.
Art. 26. O Auxílio alimentação consiste no fornecimento de cesta básica em caráter emergencial, 

a ser concedida mediante prévio e favorável parecer equipe de técnica da Secretaria Municipal de 
Promoção Social , CRAS e CREAS e se destinará a suprir faltas advindas da impossibilidade do indi-
víduo arcar com a sua sobrevivência ou de sua família, caracterizando-se suporte para reconstruir 
sua autonomia no momento de vulnerabilidade e de risco social e terá, preferencialmente, os se-
guintes critérios:
I - desemprego, morte e ou abandono pelo membro que sustenta o grupo familiar;
II - no caso de emergência e calamidade pública; 
III - grupos vulneráveis.
Parágrafo único. O município buscará os meios para superar a reprodução social cotidiana na 

perspectiva do atendimento das necessidades humanas básicas.
Art. 27. Não se incluem na modalidade de benefício eventual prestado em virtude de vulnerabili-

dade temporária as provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios vinculados ao 
campo da saúde, da educação, da habitação, e das demais políticas públicas setoriais, tais como: 
I - órteses, próteses, aparelhos ortopédicos, fraldas, óculos, dentaduras, medicamentos, cadeiras 

de rodas, dietas especiais, lentes, armações e Tratamento Fora do Domicílio - TFD; 
II - uniformes e materiais escolares; 
III - materiais de construção; 
IV - pagamento de aluguel que não se caracterize como eventualidade; 
V - auxilio transporte e/ou recâmbio. 
Art. 28. O número de meses em que a família terá direito ao benefício, não poderá ultrapassar a 

04 (quatro) meses no período de 12 meses, salvo em casos que haja necessidade extrema, mediante 
avaliação dos técnicos de referência dos CRAS e CREAS.
Art. 29. O benefício eventual na forma de vulnerabilidade temporária para atendimento do art. 24, 

parágrafo único, alínea f, que versa sobre a falta de acesso à documentação civil básica, será conce-
dido, em forma de prestação de serviço, em parcela única, sendo limitado a concessão do benefício 
para o mesmo documento do usuário a uma vez a cada 12 meses.
Seção IV
Do benefício eventual prestado em virtude de situação de emergência e/ou estado de calamidade 

pública.
Art. 30. O benefício eventual prestado em virtude de situação de emergência e/ou estado de cala-

midade pública é concedido na forma bens de consumo, em caráter provisório e suplementar, de 
acordo com o grau de complexidade do atendimento de vulnerabilidade e risco pessoal das famí-
lias e indivíduos atingidos. 
§1º O benefício de que trata o caput deste artigo atende preferencialmente: 
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a) a segurança de meios para sobrevivência material aos atingidos; 
b) a redução dos danos sobre a autonomia aos atingidos; 
c) o direito ao abrigo para aos atingidos; 
d) a condição de minimização das rupturas ocorridas aos atingidos;  
e) a condição de convivência familiar aos atingidos. 
§ 2º A Secretaria Municipal de Promoção Social articulará a concessão do benefício eventual pres-

tado em virtude de situação de emergência e/ou estado de calamidade pública aos serviços socio-
assistenciais tipificados nacionalmente, prioritariamente ao serviço de proteção em situações de 
calamidade públicas e de emergências, regulamentado pela Portaria MDS 90, de 03-09-2013.
§ 3º A situação de emergência caracteriza-se pela situação anormal, provocada por desastres, cau-

sando danos e prejuízos que implicam no comprometimento parcial da capacidade de resposta do 
poder público.
§ 4º O estado de calamidade pública caracteriza-se pela situação anormal, provocada por desas-

tres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de 
resposta do poder público.
§ 5° Os casos de emergência e calamidade pública serão comunicados formalmente a Comissão 

Municipal de Defesa Civil.
Art. 31. O município mediante a decretação e homologação da situação de emergência ou do es-

tado de calamidade pública solicitará o cofinanciamento estadual por meio de transferências na 
modalidade Fundo a Fundo, nos termos da legislação vigente. 
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 32. Caberá ao Órgão Gestor da Secretaria Municipal de Promoção Social:
I - a coordenação, a concessão, o acompanhamento e a avaliação da prestação de contas dos bene-

fícios eventuais, bem como o seu financiamento;
II - expedir as instruções e instituir formulários e modelos de documentos necessários à normati-

zação e a operacionalização dos benefícios eventuais. 
Art. 33. Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS de Itapetininga:
I - regulamentar a concessão dos benefícios eventuais previstos neste Decreto;
II - a fiscalização e monitoramento da aplicação e da eficiência dos recursos destinados aos bene-

fícios eventuais; e
III - a propositura, sempre que necessário, de revisão da regulamentação municipal. 
Art. 34. As eventuais despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de 

verbas próprias consignadas no orçamento, que serão suplementadas se necessário.
Art. 35. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete da Prefeita, aos vinte e um dia de setembro de 2021.

SORAYA MARIA PEREIRA PINTO DE OLIVEIRA GIRIBONI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
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PORTARIA Nº 379, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando Memorando nº 17/2021, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Designar a funcionária, Ana Paula Rosa Monteiro, para exercer a função de Gestor do 

Convênio a ser firmado com o Governo do Estado, através do Fundo Social de Solidariedade do 
Estado de São Paulo – FUSSP.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 380, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando Memorando nº 17/2021, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Designar a funcionária, Tatiane Proença Camilo Niachi, para exercer a função de responsá-

vel pelo controle administrativo e financeiro do Convênio a ser firmado com o Governo do Estado, 
através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSP.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 381, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar, o funcionário, Tiago Ribeiro Barbosa, Assessor de Relações Institucionais, Ref.

IV., em comissão, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a partir de 22/09/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.



Página 1821-SET-2021 SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

PORTARIA Nº 382, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear o Senhor Willian Rodrigues Sampaio, no cargo em comissão de Assessor de Relações 

Institucionais, Ref.IV, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a partir de 22 de setem-
bro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.
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