
PARECER DA ÀREA JURIDICA DA  FECAM. 

Segue as minhas considerações: 

A portaria 58 de 15 de abril de 2020 da Secretaria Nacional de Assistência Social que aprova 
a Nota Técnica nº 20/2020, traz orientações gerais acerca da regulamentação, 
gestão e oferta de benefícios eventuais no contexto de enfrentamento aos 
impactos da pandemia da COVID-19, causada pelo novo coronavírus, no 
âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), estabelece que deve 
haver uma transparência com os critérios de concessão dos benefícios 
eventuais que deve ser feito com critérios objetivos deliberados pelos 
Conselhos locais de Assistência Social. O ato formal de oferta de benefícios 
eventuais é diferente de uma doação. 
Então, no meu entendimento, cabe ao município, com relação a concessão de 
benefícios eventuais, estabelecer transparência com relação aos critérios 
utilizados para a concessão dos benefícios e com isso a publicidade da 
quantidade de atendimentos realizados e de cestas básicas concedidas, sem 
especificar os nomes e CPFs dos beneficiários, até porque a portaria n] 58 
estabelece não pode haver constrangimento aos usuários e não podem ser 
exigidas contrapartidas para essa oferta e os critérios de acesso devem ser 
amplamente divulgados. Também são vedadas quaisquer formas complexas e 
vexatórias de comprovação de pobreza para a sua prestação. 
 
Abaixo segue outros pontos importantes que destaquei: 
 
 
 

8.11 Foi reconhecido estado de calamidade pública nacional pelo 
Decreto nº 06, de 20 de março de 2020, com efeitos até 31 de dezembro de 
2020. Este reconhecimento permite que a União seja dispensada de atingir os 
resultados fiscais e o limite de empenho previstos no art. 9º da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF) com vistas 
investir na execução de políticas públicas necessárias ao enfrentamento da 
pandemia. 

8.12 Em consonância com o governo federal, os governos municipais 
podem, diante de reconhecimento de calamidade pública municipal, analisar a 
viabilidade de se adotar o mesmo mecanismo para ampliar, neste caso, o 
financiamento de benefícios eventuais. 

8.13 Vale destacar que em 29 de março de 2020, o Supremo Tribunal 
Federa - STF concedeu Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
6.357 - Distrito Federal "para, durante a emergência em Saúde Pública de 
importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente de COVID-
19, afastar a exigência de demonstração de adequação e compensação 
orçamentárias em relação à criação/expansão de programas públicos 
destinados ao enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela 
disseminação de COVID-19". 



8.14 A Medida Cautelar se aplica a estados e municípios que, "nos 
termos constitucionais e legais, tenham decretado estado de calamidade pública 
decorrente da pandemia de COVID-19". 

8.15 A legislação orçamentária abre excepcionalidades para as 
situações de emergência e calamidade pública. Conforme dispõe o art. 24, inciso 
IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, é dispensável a licitação: "IV - nos 
casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência 
de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos 
ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam 
ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos.". 

8.16 O reconhecimento de calamidade pública permite que o Poder 
Executivo gaste mais do que o previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA para 
custear ações de combate à pandemia. 

8.17 Neste sentido, ao se decretar situação de calamidade pública no 
município o ente público dispõe de mais possibilidades de utilização dos recursos 
já previstos para benefício eventual, podendo dar respostas rápidas às 
demandas que vão surgindo durante a pandemia do COVID-19. 

8.18 Os recursos para financiamento de benefícios eventuais devem 
estar previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) municipal e do DF, conforme 
dispõe o § 1º do art. 22 da LOAS, e alocados no respectivo Fundo de Assistência 
Social. 

8.19 O orçamento deve ser elaborado com base no planejamento 
local, com previsão de despesas a partir da identificação da receita, 
considerando o território e a situação das famílias que nele vivem. Também 
deverá ter como base a Lei Municipal do SUAS no que se refere aos benefícios 
eventuais regulamentados no município. 

8.20 Contudo, a Portaria Conjunta nº 1/2020 (item 3.3 da Nota 
Técnica Conjunta SNAS/SGFT nº 1/2020) registra que: "(...) em situação 
emergencial, de calamidade pública, as regras da execução são flexibilizadas. O 
próprio Decreto que estabeleceu o estado de calamidade deverá ser utilizado 
como justificativa para as aquisições não previstas nos instrumentos de 
planejamento, os quais com exceção da Lei Orçamentária Anual - LOA, serão 
ajustadas ao seu tempo.". 

9. VEDAÇÕES EM ANO ELEITORAL 

9.1 Em relação às vedações em ano eleitoral, a Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições (Lei das 
Eleições), dispõe em seu artigo 73, § 10 que: "Art. 73. São proibidas aos agentes 
públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a 



igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: (...) § 10. No 
ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, 
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de 
calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais 
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos 
em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua 
execução financeira e administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006).". 

9.2 A Lei veda práticas eleitoreiras, como a distribuição gratuita de 
itens não regulamentados, que ocorrem quando o(a) gestor(a) ou o(a) prefeito(a) 
utiliza de forma personalista os recursos públicos para a obtenção de apoio 
político. 

9.3 Contudo, como os benefícios eventuais estão inscritos no campo 
do direito, compondo as garantias do SUAS, não estão abrangidos pela vedação 
do período eleitoral. 

9.4 A previsão normativa municipal que estabelece a oferta de 
Benefícios Eventuais com critérios objetivos e transparentes, deliberados pelos 
Conselhos locais de Assistência Social, garante uma oferta realizada no campo 
do direito. 

9.5 O ato formal de oferta de benefícios eventuais é diferente de uma 
doação. No âmbito do trabalho social com famílias no SUAS, a oferta ou 
concessão envolve o processo de análise e reconhecimento do direito ao 
benefício eventual feito por profissionais da rede socioassistencial conforme 
regulamentação local. 

S.m.j. este é entendimento. 
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