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RESOLUÇÃO N. 10 CEAS/RO/2020/SEAS-CEASRO

 

  

Dispõe sobre o Cofinanciamento
Estadual do SUAS por meio do
Fundo Estadual de Assistência
Social do Estado de Rondônia
para exercício de 2020.

A Mesa Diretora do Conselho Estadual de Assistência Social de Rondônia – CEAS/RO, no uso das
atribuições legais constantes no Art.  28 – I e III do seu Regimento Interno, em Reunião por
videoconferencia realizada no dia 15 de maio de 2020
Considerando a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, que dispõem sobre a organização da
Assistência Social e dá outras providências;
Considerando a Lei Estadual 1.052 de 12 de dezembro de 2019 - que dispõem  sobre o Sistema Único de
Assistência Social - SUAS no Estado do Rondônia. 
Considerando o Decreto Estadual 24.639 de 30 de dezembro de 2019 - que dispõem sobre a
regulamentação do cofinanciamento do SUAS no Estado de Rondônia.
 CONSIDERANDO o contido no Decreto Governamental nº 24.871 de 16 de março de 2020
que Decreta situação de emergência no âmbito da Saúde Pública do Estado e dispõe sobre medidas
temporárias de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus,
COVID-19;
Considerando a Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, do CNAS, que aprova a Política Nacional
de Assistência Social - PNAS, a qual institui o Sistema Único de Assistência Social - SUAS;
Considerando o art. 23 da Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, do CNAS, que aprova a Norma
Operacional Básica - NOB/SUAS, estabelecendo que o Pacto de Aprimoramento do SUAS é o
instrumento pelo qual se materializam as metas e prioridades nacionais no âmbito do SUAS, e induz o
aprimoramento da gestão, dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistênciais;
Considerando a Resolução nº 212, de 19 de outubro de 2006, do CNAS, que propõe critérios
orientadores para a regulamentação da provisão de Benefícios Eventuais, no âmbito da Política Pública de
Assistência Social;
Considerando a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do CNAS, que aprova a Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais;
Considerando a Portaria nº 216 de 16 de abril de 2020 - SEAS, que repassa parcela extraordinária
referente ao benefício eventual e autoriza a utilização de percentual da totalidade dos valores financeiros
dos programas e serviços dos blocos da Proteção Social Básica e Especial destinados aos Benefícios
Eventuais, como medida excepcional de proteção social a serem adotadas durante o período de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(Covid-19). 
Considerando os esclarecimentos técnicos viabilizados pela Coordenação de Assistência Social da
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RESOLVE:
Art. 1 º - Aprovar ad referendum  a  concessão de Parcela Complementar dos Benefícios Eventuais e a
flexibilização  de 50 % dos valores destinados aos Pisos de Proteção Social Básica - PSB e Proteção
Social Especial - PSE, excepcionalmente em razão  da Pandemia da Covid-19, a luz da Portaria nº 216 de
16 de abril de 2020 - SEAS, que repassa parcela extraordinária referente ao benefício eventual e autoriza
a utilização de percentual da totalidade dos valores financeiros dos programas e serviços dos blocos da
Proteção Social Básica e Especial destinados aos Benefícios Eventuais, como medida excepcional de
proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), bem como dos esclarecimentos da
Coordenadoria de Assistência Social da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social -
SEAS-CAS, apresentados nesta Reunião.
Art. 2º -  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 
Publique-se.
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                 
 Porto Velho, 15 de maio de 2020.
 

CARLOS HENRIQUE GOMES SOUSA
Presidente do CEAS/RO

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique Gomes Sousa,
Usuário Externo, em 17/06/2020, às 19:27, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto
nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI,
informando o código verificador 0011616985 e o código CRC 4C927055.

Referência: Caso responda esta Resolução, indicar expressamente o Processo nº
0026.051929/2020-61 SEI nº 0011616985

Resolução 10 CEAS/RO (0011616985)         SEI 0026.051929/2020-61 / pg. 2

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Resolução 10 CEAS/RO (0011616985)

