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Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezessete às 13 horas, reuniram-se os membros do 

Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social  

e Habitação (SMAS) em reunião ordinária com a seguinte pauta: debate e deliberações sobre o 

benefício eventual na forma de auxílio habitacional, pré-conferência  e VII conferência municipal de 

assistência social, plano de ação da SMAS e palavra aberta. O presidente do CMAS deu início à reunião 

passando a palavra para o assistente social Leonardo que apontou sobre a necessidade de 

regulamentação reordenamento do benefício eventual na forma de auxílio habitacional considerando o 

Decreto Federal nº 6.307/2007 que dispõe que as provisões relativas a programas, 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. Após 

discussão entre os conselheiros o CMAS deliberou por publicar uma Resolução solicitando à gestão 

municipal o reordenamento deste benefício, assim como sobre a necessidade de seu aprimoramento e 

melhor regulamentação por partes dos setores envolvidos. Na ocasião o CMAS deliberou a favor de 

publicar a Resolução CMAS nº 04 de 25 de maio de 2017 contendo os seguintes pontos e itens sobre o 

“auxílio habitacional”. Item 1: Com fundamento no artigo 9º do Decreto Federal nº 6.307 de 14 de 

dezembro de 2007, afirmar que “Auxílio Habitacional” não se inclui na modalidade de benefício 

eventual da política pública de assistência social. Item 2: Recomendar à Prefeitura Municipal de Rio 

Doce e ao Órgão gestor de assistência social e ao departamento de Rio Doce, que promovam e 

aprimorem o reordenamento da prestação de “auxílio habitacional” na assistência social, por meio de 

um processo de transição construído de maneira planejada e articulada com definição das necessidades, 

estratégias, atividades, itens e serviços a serem concedidos a população e prazos. Item 3: Recomendar a 

construção da Política Municipal de Habitação conforme inciso II do artigo 30º da Lei Municipal nº 

929/2013. Item 4: Durante o processo de reordenamento do “auxílio habitacional”, a concessão do 

mesmo deve visar o atendimento de carências na área habitacional da família, com finalidade de sanar 

situações que gerem e/ou possam gerar: I – Situações de insalubridade; II – Ausência de luminosidade 

e ventilação adequada; III – Falta de segurança; IV – Acessibilidade para pessoas idosas e pessoas com 

deficiência, e V  - Infiltrações, umidade e  higiene. Item 5: O atendimento a carências na área externa 

somente poderão ser atendidas desde que observado o disposto no item 4. Item 6: É vedada a 

concessão deste benefício para ampliação de imóvel, salvo situações que se enquadrem no item 4, com 

apresentação de laudo da Defesa Civil atestando tal situação. Item 6.1 O Benefício Eventual na forma 

de “auxílio habitacional” não abrange construções de novos imóveis. Item 7: Enquanto o “Auxílio 

Habitacional” estiver vinculado à Assistência Social, deverá ser apresentado prestação de contas mensal 

ao CMAS. Item 8: Para transparência e padronização do atendimento, deverá ser utilizada a ficha 

constante no ANEXO 1 da Resolução CMAS nº 04/2017, e observância às Resoluções CMAS nº 

01/2014 e CMAS nº 03/2014. Item 9: Os itens e serviços que compões o “auxílio habitacional” são os 

constantes no ANEXO 2 da Resolução CMAS nº 04/2017. Item 10: Os casos omissos deverão ser 

levados para apreciação do CMAS para que o mesmo proceda com sua devida regulamentação. Em 

relação as pré-conferências de assistência social, o Conselho assim as definiu: Lúcia e Leonardo em 

todas as pré-conferências, Joana em Santana do Deserto, Luana na Comunidade da Tapera, Luís 

Augusto comunidade do Jorge e Antônio Áureo comunidade Matadouro. O conselho, visando uma 

maior participação da população na tomada de decisões, deliberou a favor de todos os cidadãos de Rio 

Doce poderem participar da VII Conferência de Assistência Social na forma de Delegados. A secretária 

de assistência social, Lúcia Maria, expôs e explicou a Plano de Ação para cofinanciamento do governo 

federal –SUAS - para o ano de 2017. Após análise o mesmo foi aprovado pelo CMAS, onde será 

publicada a Resolução CMAS nº 05 de 25 de maio 2017 para materialização desta decisão. Na ocasião 

Lúcia solicitou ao Conselho aprovação do mesmo para que a SMAS possa adquirir um veículo de uso 

exclusivo utilizando os recursos do IGD – Bolsa Família. Após discussão, o Conselho deliberou a favor  
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da aquisição deste veículo para uso exclusivo da SMAS/Programa Bolsa Família. O CMAS frisou que 

esta aprovando a compra do veículo para uso exclusivo, e que em caso de utilização indevida, para 

assuntos diversos à assistência social, o mesmo encaminhará tal fato ao Ministério do Desenvolvimento 

Social e Agrário (MDSA). Valmir informou sobre a criação de novo grupo do SCFV a partir do mês de 

agosto no CRAS, e também sobre o projeto “horta da família” que esta sendo realizado em conjunto 

entre CRAS e EMATER, onde nas próximas reuniões do CMAS o CRAS apresentará os detalhes deste 

grupo e projeto. A próxima reunião do CMAS ficou agendada para o dia 12 de junho de 2017, segunda 

- feira, às 13horas na SMAS. Não havendo nada mais a tratar, eu, Leonardo Reis Muniz, secretário 

executivo do CMAS, lavrei a presente ata que será lida, e, se aprovada, segue assinada por mim e pelos 

demais presentes. Rio Doce, 25 de maio de 2017. 


