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Portaria CIB//SP-08, de 14-7-2021 

Pactuar critérios de partilha para os recursos 

financeiros do Fundo Estadual de Assistência Social – 

FEAS, visando o cofinanciamento dos benefícios 

eventuais instituídos no art. 22 da LOAS, bem como, 

os valores de cofinanciamento para o exercício de 

2021. 

 

A Comissão Intergestores Bipartite de São Paulo - CIB//SP, em reunião plenária ordinária, realizada 

em 14-07-2021, dando cumprimento às suas atribuições definidas no Regimento Interno e em 

consonância com a NOB/SUAS; 

Considerando o disposto artigo 22 da Lei Federal nº 8.742 (LOAS), de 07-12-1993, com redação 

dada pela Lei Federal nº 12.435, de 06-07-2011, que estabelece os Benefícios Eventuais enquanto 

“provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Suas e são 

prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade 

temporária e de calamidade pública”. 

Considerando o disposto no inciso I do artigo 13 da Lei Federal nº 8.742 (LOAS), de 07-12-1993, com 

redação dada pela Lei Federal nº 12.435, de 06-07-2011, que dispõe a atribuição aos Estados de 

“destinar recursos financeiros aos Municípios, a título de participação no custeio do pagamento dos 

benefícios eventuais de que trata o art. 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos 

Estaduais de Assistência Social”. 

 

Decide: 

Artigo 1º - Pactuar a transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Assistência Social 

- FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social, visando o cofinanciamento dos Benefícios 

Eventuais instituídos no artigo 22 da Lei Orgânica da Assistência Social, conforme redação dada 

pela Lei Federal nº 12.435, de 06-07-2011. 

Artigo 2º - Pactuar os critérios de partilha dos recursos financeiros mencionados no artigo 

anterior, de acordo com: 

I – Faixas de porte de município, conforme projeção populacional da Fundação SEADE. 

II - Vulnerabilidade social, mensurada a partir dos seguintes indicadores: 
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(a) O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), tendo como referência a última publicação. 

b. A proporção entre o número de cadastros válidos do CadÚnico e a projeção populacional da 

Fundação SEADE, tendo como referência a base do ano anterior. 

c. A quantidade de Benefícios Eventuais regulamentados (sistema PMASweb). 

Artigo 3º - Pactuar, para o exercício de 2021, o valor do cofinanciamento dos Benefícios Eventuais 

no montante de R$ 9.800,000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais), partilhados entre 406 

municípios. 

Artigo 4º- Esta portaria é republicada por ter saído com incorreções. 


