
 

 

 
  

 

ORIENTAÇÃO CONJUNTA SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM 

DECORRÊNCIA DO CORONAVÍRUS  

 

A FECAM orienta sobre a concessão de benefícios eventuais pela Política de Assistência 

Social. Os Benefícios Eventuais são previstos pela Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS) e oferecidos pelos municípios e Distrito Federal aos cidadãos e às suas 

famílias que não têm condições de arcar por conta própria com o enfrentamento 

de situações adversas ou que fragilize a manutenção do cidadão e sua família.  

 

Com os avanços normativos instituídos a partir da Constituição Federal de 1988 e o 

disposto na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (lei 8.742/93) os Benefícios 

Eventuais vêm tomando forma à medida que a política de assistência social se consolida 

como direito do cidadão e dever do Estado. O Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS), por meio da Resolução nº 212, de 19 de outubro de 2006, e a União, por 

intermédio do Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, estabeleceram critérios 

orientadores para a regulamentação e a provisão de Benefícios Eventuais, no âmbito da 

Política Pública de Assistência Social pelos Municípios, pelos Estados e pelo Distrito 

Federal. 

 

O contexto de vulnerabilidade das famílias e indivíduos com direito a benefícios 

eventuais tem indicado a necessidade de acesso a diversas políticas públicas. As ofertas 

socioassistenciais devem ser garantidas em sua integralidade – benefícios, serviços e 

programas – de forma que a capacidade protetiva do Estado seja efetivada de forma a 

fortalecer a autonomia das famílias, garantindo os encaminhamentos necessários. Neste 

momento em que vivemos assegurar uma das garantias que é o acesso aos benefícios 

eventuais é fundamental, considerando que para enfrentarmos o Corona Vírus, 

crianças, adolescentes, pessoas idosas e adultos trabalhadores estão a mercê da 

condição de garantirem seu próprio sustento.  

 



Desta forma, a prestação dos benefícios eventuais deve ocorrer em consonância com a 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e tendo por base os princípios dispostos 

no Decreto nº 6.307 de 14 de dezembro de 2007. A regulamentação dos benefícios 

eventuais pelos  Municípios. O benefício requer comprometimento orçamentário e 

qualificação técnica para sua prestação, devendo ocorrer preferencialmente no contexto 

do trabalho social com famílias no SUAS.  

 

Vale destacar que os Princípios dos Benefícios Eventuais estão em consonância com os 

Princípios da Assistência Social, conforme disposto no art. 4º da Lei 8.742/93 – Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS).  

 

I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica; II - universalização dos direitos 
sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável 
pelas demais políticas públicas; 10 III - respeito à dignidade do cidadão, 
à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, 
bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer 
comprovação vexatória de necessidade; IV - igualdade de direitos no 
acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 
garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; V - 
divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e 
dos critérios para sua concessão. 
 

Importante mencionar que os benefícios eventuais integram o conjunto de 

proteções da política de assistência social, consistindo em benefícios de caráter 

suplementar e provisório, prestados aos cidadãos, decorrentes do seu 

nascimento, morte, bem como, situações de vulnerabilidade e de calamidade 

pública. 

 

Auxílio natalidade Atenderá, aos seguintes aspectos: 

I - necessidades recém nascido; 

II- apoio à mãe nos casos de natimorto e morte do recém-

nascido e será através do auxilio funeral, conforme art. 7º. 

III- apoio à família no caso de morte da mãe. 



Auxílio Funeral Atenderá: 

I – a despesas de urna funerária, velório e sepultamento; 

II – a necessidades urgentes da família para enfrentar 

riscos e vulnerabilidades advindas da morte de seus 

provedores ou membros; e 

III – a ressarcimento, no caso de ausência do benefício 

eventual no momento em que este se fez necessário. 

Situações de 

Calamidade Pública 

Assegura a sobrevivência e a reconstrução de sua 

autonomia das famílias.Entende-se por estado de 

calamidade pública o reconhecimento pelo poder público 

de situação anormal,  advinda de baixas ou altas 

temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, 

desabamentos, incêndios, epidemias, causando sérios 

danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou 

à vida de seus integrantes. 

Vulnerabilidade 

Temporária 

Caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos à 

integridade pessoal e familiar, assim entendidos: 

I- riscos: ameaça de sérios padecimentos; 

II- perdas: privação de bens e de segurança 

material; e III- danos: agravos sociais e 

ofensa. 

Parágrafo único. Os riscos, as perdas e os danos podem 

decorrer: I- da falta de: 

a) acesso a condições e meios para suprir a reprodução 

social cotidiana do solicitante e de sua família, 

principalmente a de alimentação; 

b) documentação; e 

c) domicílio; 

II- da situação de abandono ou da impossibilidade de 

garantir abrigo aos filhos; 

III- da perda circunstancial decorrente da ruptura de 

vínculos familiares, da presença de violência física ou 

psicológica na família ou de situações de ameaça à vida; 

IV- de desastres e de calamidade pública; e 



V- de outras situações sociais que comprometam a 

sobrevivência.  

 

Em relação a concessão do benefício eventuais em período eleitoral, 

conforme citado na Cartilha “Final de mandato: orientações aos Gestores Públicos 

Municipais”, produzida pelo Tribunal de Contas do Estado -TCE (2012), sobre a 

distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, segue: 

 

No ano em que se realizam eleições, fica proibida a distribuição 
gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração 
Pública, exceto em casos de calamidade pública, estado de 
emergência ou programas sociais autorizados por lei, cuja 
execução orçamentária vem sendo realizada desde o 
exercício anterior. Nesses casos o Ministério Público poderá 
promover o acompanhamento da execução financeira (2012, 
p.39). 

 

Ainda, 

 

Cumpre salientar que a distribuição gratuita de bens e 
serviços de caráter social, autorizada pela legislação eleitoral 
orçamentária vem sendo realizada desde o exercício anterior, não 
pode ser utilizada para uso promocional em favor de 
candidato, partido político ou coligação (2012, p. 39). 

 

 

A partir deste contexto, os municípios continuam concedendo os benefícios eventuais 

de Assistência Social, conforme vinha executando em anos anteriores mesmo agora em 

ano eleitoral, seguindo a mesma proporção de concessão de tais benefícios, sem 

acréscimos, exceto em situações de calamidade pública ou situações que justifiquem 

essa complementação.  

 

Cada município deve avaliar a necessidade da concessão e ou ampliação destes benefícios 

a população mais vulnerável, chamando a gestão, trabalhadores da política de assistência 

social e conselheiros municipais para adotarem fluxos de atendimento, conforme as 

normativas estabelecidas.  

 

 

 



EM SÍNTESE: 

1. Os Municípios que contam com Lei Municipal de Benefícios Eventuais, ou ainda, que 

tenham Resolução anterior editada pelo Conselho Municipal de Assistência Social, 

poderão conceder adotando os critérios, os procedimentos e os benefícios adotados 

na regulamentação local. 

2. Em face da Situação de Emergência declarada em nível estadual pelo Decreto n. 

515/2020 (e, em alguns Municípios, por força de decretos municipais), é possível a 

concessão de Benefícios Eventuais na modalidade de Vulnerabilidade Temporária, 

além dos relacionados ao auxílio natalidade e funeral.  

3. As contratações com dispensa de licitação (art. 24, inc. IV da Lei n. 8.666/93) para a 

aquisição emergencial de produtos para a concessão do benefício só podem ser feitas 

pelos Municípios que tenham promulgado seus decretos específicos de declaração de 

emergência.  

4. Para que seja distribuído bem ou serviço não previsto na regulamentação local, ou 

ainda, para que sejam alterados os critérios, os procedimentos e os benefícios a serem 

distribuídos é imprescindível a adoção de regulamentação específica.  

 

A FECAM ciente da competência do Governo do Estado de também cofinanciar junto 

com os Municípios os Benefícios Eventuais, conforme previsto na LOAS, fará incidência 

política para que sejam repassados aos municípios, por situação emergencial recursos 

para os benefícios eventuais, quem sabe neste momento dos 23 milhões já pactuado em 

reunião de CIB, no dia 12 março em Jaraguá do Sul.  

 

Mais informações na Nota Técnica N. 16/2020 e no Quadro Resumo, elaborados 

pelo Eixo 3 – Políticas Públicas da FECAM, ambos em anexo.  

 

 

Florianópolis, 19 de março de 2020.  

 

 

Colegiado estadual de Assistência Social – FECAM 

Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social - COEGEMAS 


