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 RESOLUÇÃO CMAS Nº 218/2022 
 

                       O Conselho Municipal de Assistência Social de Diamantina, instituído pela Lei Municipal 

Nº 2308/1995, no uso de suas atribuições e atendendo o Regimento Interno do CMAS e deliberações 

da Reunião Ordinária da sessão plenária nº. 187, datada em 08 de setembro de 2022. 

                      
                        RESOLVE: 
 

                  Art. 1º Aprovar a revogação da Resolução CMAS nº. 217/2022, de 11/08/2022. 

                  Art. 2º.Aprovar as alterações nos artigos 12 e 14 da Resolução CMAS 104/2018, que 

passa a vigorar com seguinte redação:  

                         1-Quanto ao benefício eventual Auxílio Natalidade fica alterado o Artigo 12, do 

parágrafo 5º, inciso II, passando a vigorar:  

“Em pecúnia, cujo valor de referência do auxílio será de até 12 (doze) Unidades Fiscais 

do Município pago em parcela única”.  

 
2- Quanto ao benefício eventual de Aluguel Social fica alteração o Artigo 14, parágrafo 

1º, inciso III, passando a vigorar com a seguinte redação:  

e) O benefício eventual referente a “vulnerabilidade temporária para locação de 

imóveis”” poderá ser concedido por um período de até seis meses, com o valor de até 

12 (doze) Unidades Fiscais do Município cada parcela mensal, e havendo necessidade 

de prorrogação, o mesmo será autorizado diante de nova avaliação emitida através de 

parecer técnico de Equipe Técnica do CRAS de Referência ou do CREAS.  

 

3- Quanto ao benefício eventual de Auxílio em Situação de Vulnerabilidade Temporária 

fica alterado o Artigo 14, parágrafo 1º, inciso IV, passando a vigorar sobre o benefício 

eventual:  

“Auxílio em Situação de Vulnerabilidade Temporária” poderá ser concedido por um 

período de até seis meses, com o valor de até 12 (doze) Unidades Fiscais do Município 

cada parcela mensal, e havendo necessidade de prorrogação o mesmo será 

autorizado diante de nova avaliação emitida através de parecer técnico de Equipe 

Técnica do CRAS de Referência ou do CREAS. 

                           Art. 3°-  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 

                                                                         Diamantina, 08 de setembro de 2022. 

 
              

Kátia Aparecida da Cruz Silva 
Presidente 


