
 

 

Segue as publicações do Diário Oficial de 27/08/2021. 

 

EXECUTIVO I 

 

Desenvolvimento Social  

 

GABINETE DA SECRETÁRIA  

 

Portaria CIB//SP-15, de 25-8-2021  

Pactuar novo 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 

extraordinária, realizada em 25 de agosto de 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”.  

Considerando a portaria CIB//SP nº08/2021, em consonância com a deliberação CONSEAS 

nº20/2021, que estabeleceram os critérios de partilha, dos recursos financeiros do Fundo 

Estadual 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, para o exercício de 2021, o valor do cofinanciamento dos Benefícios 

Eventuais, no montante de R$ 10.200,000,00 (dez milhões e duzentos mil reais), entre os 645 

municípios do Estado de São Paulo, sendo que 239 municípios precisam apresentar 

documentação regulamentando as modalidades dos Benefícios Eventuais.  

Inciso I - Segue anexo os municípios, que ainda não tem a regulamentação dos Benefícios 

Eventuais  

Artigo 3º- Pactuar o prazo até 17 de setembro de 2021, para os municípios enviarem a 

documentação para análise.  

Inciso I - Segue anexo os municípios, que ainda não tem a regulamentação dos Benefícios 

Eventuais.  

Artigo 4º- Esta portaria entre em vigor a partir de sua publicação.  

 

ANEXO - Falta regulamentação dos Benefícios Eventuais 

 



 



 



 
 

 

 


