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RESOLUÇÃO  002/2017 
 

                                                          Aprova a suspensão imediata da concessão de  

                                                           leite e dietas de prescrição especial 

 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social de São Lourenço- MG- CMAS, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 2.019, de 20 de dezembro de 1995 e suas 

posteriores  alterações, conforme reunião plenária extraordinária do CMAS, realizada no dia 08 de 

fevereiro de 2017; 

 

CONSIDERANDO:  O decreto nº 6.307, de 14-12-2007 que regulamenta a concessão de beneficio 

eventuais de auxilio natalidade e funeral “... Benefícios eventuais são provisões  suplementares e 

provisórias, prestadas aos cidadãos e as famílias em virtude de nascimento, morte, situações de 

vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, definidos no artigo 22 da lei 8.742 de 07-12-93. 
 

CONSIDERANDO :Resolução nº 39, de 9 de dezembro de 2010, dispõe sobre o processo de 

reordenamento dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência Social em relação a 

Política de Saúde  

 

  ... Art. 1º Afirmar que não são provisões da política de assistência social os itens 

referentes a órteses e próteses, tais como aparelhos ortopédicos, dentaduras, dentre 
outros; cadeiras de roda, muletas, óculos e outros itens inerentes à área de saúde, 
integrantes do conjunto de recursos de tecnologia assistiva ou ajudas técnicas, bem 
como medicamentos, pagamento de exames médicos, apoio financeiro para 
tratamento de saúde fora do município, transporte de doentes, leites e dietas de 
prescrição especial e fraldas descartáveis para pessoas que têm necessidades de uso. 
 

RESOLVE: 
 
ART1º Que o Beneficio Eventual de concessão de leite especial não se enquadra como 

tal beneficio da responsabilidade da Política de Assistência Social, haja vista ser afeto 

a área de saúde. 

 

ART2º Suspensão imediata da concessão do beneficio do artigo acima através da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

 
ART.3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Lourenço, 08 de fevereiro de 2017. 

 

 

Elane Medeiros do Espírito Santo 

Presidente do CMAS 


