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aos critérios descritos nesta resolução para 
acesso ao serviço.  

III – DO AUXÍLIO À SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA 

Art. 14 – O auxílio em situação de 
vulnerabilidade temporária, de caráter 
transitório, serve para atender a riscos 
circunstanciais imprevisíveis, será prestado em 
bens de consumo.  
Parágrafo  único.  Os  benefícios  tratados  neste 
artigo devem guardar relação otimizadora com 
os  serviços  PAIF,  PAEFI  e  outros  previstos  no 
SUAS.  
Art. 15 – Os riscos, as perdas e os danos para 
efeitos de concessão de benefício serão 
avaliados pela equipe técnica da secretaria 
Municipal de Assistência Social , observadas as 
situações de vulnerabilidades e riscos 
vivenciados.  
Parágrafo único: Os auxílios referem-se à 
concessão de cestas básicas, colchões, 
travesseiros, cobertores e outros;   

IV - DO AUXÍLIO À SITUAÇÃO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA 

Art. 16 – Para atendimento de vítimas de 
calamidade pública assegura-se o benefício 
eventual de modo a proporcionar-lhes a 
sobrevivência e a reconstrução de sua 
autonomia. 
Art. 17 – Entende-se por estado de calamidade 
pública o reconhecimento pelo poder público de 
situação  anormal,  advinda  de  baixas  ou  altas 
temperaturas, tempestades, enchentes, 
inversão térmica, desabamentos, incêndios, 
epidemias, causando sérios danos à comunidade 
afetada, inclusive a vida de seus integrantes.  
Art. 18 – O fornecimento dos itens constantes no 
art. 15, parágrafo único, obedecerá ao mesmo 
regime dos benefícios para situações de 
vulnerabilidade temporária, contudo, 
independem  de  avaliação  socioeconômica  em 
virtude do caráter emergencial da prestação do 
serviço. 
Art. 19 – Ao município compete: 
I  –  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 a 
operacionalização dos benefícios eventuais. 
IV – Definir a qualquer tempo novas 
modalidades  dos  serviços  de  acordo  com  os 
contratos a serem realizados pela 
municipalidade. 
Art. 20 – Ao Conselho Municipal de Assistência 
Social compete: 
I – Fornecer ao município e ao estado, 
informação sobre irregularidades nas aplicações 
dos benefícios eventuais; 
II – Avaliar e reformular, se necessário, a cada 
ano, a regulamentação de concessão dos 
benefícios eventuais; 
III – Os formulários e os modelos de documentos  

 
utilizados  na  operacionalização  dos  benefícios 
eventuais devem ser encaminhados para 
conhecimento do conselho. 
Art. 21 – As despesas decorrentes desta 
resolução correrão por conta de dotação 
orçamentária previstas na Unidade 
Orçamentária  “Fundo  Municipal  de  Assistência 
Social” e sujeita a disponibilidade financeira.  
Art. 22 – O município deve promover ações que 
viabilizem e garantam a divulgação dos 
benefícios  eventuais  e  dos  critérios  para  sua 
concessão. 
Parágrafo Único - Os benefícios eventuais 
deverão ser requeridos junto a Secretaria 
Municipal de Assistência Social através dos CRAS 
e CREAS. 
Art.  23  –  Esta  resolução  entra  em  vigor  nesta 
data, revogada as disposições da Resolução 
COMASC n.º 001/2005 e Resolução COMASC n.º 
022/2017.  

Andressa Biancardi Oliveira 
Presidente do COMASC 

 

*TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO; PUBLICADO 
NA FORMA DO ART. 10, § 1º DO DECRETO 025 

 
 
 
 
 
 
 

EXTRATO TERMO DE SUSPENSÃO DE 
CONTRATO 

Contrato Nº 05/2020 
Processo n° 112/2020 
Contratante: Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Cariacica. 
Contratada: Clean Air Serviços e Reparos, CNPJ 
34.372.921/0001-05. 
Objeto: Suspensão da execução do Contrato por 
120 (cento e vinte) dias a contar de 16/04/2020 
referente à “Instalação, conserto, manutenção e 
higienização dos aparelhos de ar condicionados 
do IPC”.  
Vigência: 120 dias a partir da data de 
16/04/2020. 
Cariacica-ES. 04/05/2020 

Cristina Zardo Calvi 
Diretora Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RETIFICAÇÃO A PUBLICAÇÃO DE 

HOMOLOGAÇÃO 
O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO 
MUNICÍPIO  DE  CARIACICA  -IDESC,  através  da 
Comissão  Permanente  de  Licitação/CPL,  torna 
público a retificação de informação constante no 
extrato  de  homologação,  afeto  ao  processo  n° 
023/2020, publicado em 04 de maio de 2020, no 
Diário  Oficial  do  Município,  edição  n°  1312,  às 
folhas 04, de modo que: 
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