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1 INTRODUÇÃO 

 

O Levantamento Estadual dos Benefícios Eventuais referente ao ano de 2012 surgiu a partir da 
necessidade de diagnosticar a oferta, a concessão, a regulamentação e o reordenamento dos Benefícios 
Eventuais no estado de Santa Catarina, além de subsidiar a assessoria técnica estadual aos municípios 
catarinenses acerca destes importantes processos. 

Os principais marcos regulatórios nacionais sobre Benefícios Eventuais são a Lei Orgânica de 
Assistência Social (LOAS) – Lei 8.742/1993 alterada pela Lei 12.435/2011, Decreto Federal 6.307/2007, 
Resolução do Conselho Federal de Assistência Social (CNAS) 212/2006 e Resolução CNAS 39/2012. Do 
ponto de vista legal e financeiro, o estado de Santa Catarina segue as normativas federais para tratar o 
que são e como podem ser ofertados os Benefícios Eventuais e os cofinancia, conforme disponibilidade 
orçamentária, a partir de critérios estabelecidos pelo Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) e 
pactuados na Comissão Intergestores Bipartite (CIB).  

Os Benefícios Eventuais são provisões da Política de Assistência Social, de caráter suplementar e 
provisório, prestados conforme determina o Art. 22 da LOAS,  aos cidadãos e às famílias em virtude de 
nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.  

 Conforme a legislação nacional de referência, o auxílio natalidade visa atender 
preferencialmente: necessidades do nascituro; apoio à genitora nos casos de natimorto ou morte após o 
parto; e apoio à família no caso de falecimento da genitora. O auxílio funeral atende preferencialmente: 
despesas de urna funerária, velório e sepultamento; necessidades urgentes da família, advindas do 
falecimento de um de seus provedores ou membros; ressarcimento no caso da ausência do Benefício 
Eventual no momento necessário. 

 O Benefício Eventual ofertado em virtude de vulnerabilidade temporária objetiva o 
enfrentamento de situações de riscos, perdas e danos à integridade da pessoa e/ou de sua família e 
podem decorrer: da falta de acesso a condições e meios para suprir a reprodução social cotidiana do 
solicitante e de sua família, principalmente a de alimentação; da falta de documentação; da situação de 
abandono ou impossibilidade de garantir abrigo aos filhos; da perda circunstancial decorrente da 
ruptura de vínculos familiares, presença de violência física ou psicológica na família ou por situações de 
ameaça à vida. Os Benefícios Eventuais ofertados em decorrência de calamidades públicas destinam-se 
ao atendimento das vítimas e servem para garantir a sobrevivência e a reconstrução da autonomia 
destas. 

Deste modo, os Benefícios Eventuais objetivam garantir os direitos sociais legalmente instituídos 
por meio do atendimento às necessidades humanas básicas e da integração aos demais serviços, 
programas, projetos e benefícios da Assistência Social no município, contribuindo para o fortalecimento 
das potencialidades de indivíduos e familiares. 

                                                           
1 Analista Técnica em Gestão de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda - Coordenação dos Benefícios 

Socioassistenciais/Gerência de Proteção Social Básica/Diretoria de Assistência Social/Secretaria de Estado da 
Assistência Social Trabalho e Habitação de Santa Catarina.  
2
 Analistas Técnicas em Gestão de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda - Diretoria de Assistência 

Social/Secretaria de Estado da Assistência Social Trabalho e Habitação de Santa Catarina. 
3 Editoração - Secretaria de Estado da Assistência Social Trabalho e Habitação de Santa Catarina.  

http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/assistencia-social/beneficios-eventuais-1/beneficios-eventuais
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Em conformidade com as alterações promovidas na LOAS pela Lei nº 12.435/2011, a concessão 
e o valor dos Benefícios Eventuais devem ser definidos pelos municípios, estados e Distrito Federal e 
previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos estabelecidos pelos 
respectivos Conselhos de Assistência Social. 

 Vale destacar que as provisões relativas aos benefícios diretamente vinculados aos campos da 
Saúde, Educação, Defesa Civil e demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de Benefícios 
Eventuais da Assistência Social. A Resolução CNAS nº 39/2012 dispõe sobre o processo de 
reordenamento dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência Social em relação à 
Política de Saúde, fortalece o entendimento de que não são provisões da Política de Assistência Social os 
itens referentes à órteses e próteses, cadeiras de roda, muletas, óculos, leites e dietas de prescrição 
especial e fraldas descartáveis para pessoas que têm necessidades de uso e outros itens inerentes à área 
de Saúde.  

Historicamente a Política de Assistência Social assume tais benefícios negados ou ofertados de 
forma insuficiente pelas demais políticas. O processo de reordenamento visa discutir esta questão e 
provocar para que as demais políticas redirecionem para seu âmbito de competência tais demandas. 
Conforme orienta o Art. 3º da Resolução CNAS 39/2012 e reforça a Nota Técnica 001/2011 do Tribunal 
de Contas do Estado de Santa Catarina, o reordenamento deve ocorrer “por meio de um processo de 
transição construído de maneira planejada e articulada com gestores e conselhos de saúde nas 
respectivas esferas de governo, com definição das necessidades, estratégias, atividades e prazos”. A 
construção coletiva, planejada e articulada do reordenamento deve objetivar acima de tudo o não 
prejuízo aos usuários pela falta de cobertura dos benefícios. O planejamento deve mensurar o tempo 
necessário para os trâmites institucionais, legais, orçamentários e financeiros para o reordenamento. 

Atualmente a oferta de Benefícios Eventuais pode ocorrer mediante a apresentação de 
demandas pelos indivíduos e suas famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou por 
identificação do profissional que realiza o atendimento e/ou acompanhamento aos usuários nos 
serviços socioassistenciais no âmbito da Proteção Social Básica (PSB) ou Proteção Social Especial (PSE). 
Para que os Benefícios Eventuais sejam efetivados como direito social, devem ser prestados integrados 
à rede de serviços socioassistenciais e demais políticas setoriais. Deve-se buscar a agilidade e presteza, 
proporcionando o fortalecimento das potencialidades e vínculos de indivíduos e suas famílias. 

A LOAS e a NOB/SUAS (2012) estabelecem como atribuições dos estados a assessoria técnica e o 
cofinanciamento aos municípios, visando o aprimoramento da política de Assistência Social. Em Santa 
Catarina, a assessoria técnica vem sendo ofertada por meio da Coordenação dos Benefícios 
Socioassistenciais em parceria com os demais integrantes da equipe técnica da Gerência de Proteção 
Social Básica, que realizam monitoramentos constantes aos municípios. Já o cofinanciamento estadual 
dos Benefícios Eventuais, com base nas normativas vigentes, vem sendo pago aos municípios em parcela 
única desde o ano 20124.  

Vale salientar que o supracitado cofinanciamento tem ocorrido apenas pelo âmbito estadual, 
não havendo até o momento participação da esfera federal, embora esta seja uma responsabilidade 
estabelecida no Inciso X do Art.13 da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 
(NOB/SUAS – Resolução 33 de 12 de dezembro de 2012 do CNAS): 

 

                                                           
4
 No ano de 2012 o cofinanciamento foi respaldado pelas Resoluções 08/2012 do CEAS e 02/2012 da CIB e no ano 

de 2013 pelas Resoluções 01/2013 do CEAS e 09/2013 da CIB. No ano de 2012 foram pactuados na CIB 
R$999.998,00 para cofinanciamento dos Benefícios Eventuais. Contudo, apenas R$776.146,24 foram repassado 
aos 144 municípios que se mostraram aptos ao recebimento, mediante a apresentação da documentação 
solicitada pelo órgão gestor do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS). Já para o ano de 2013 o valor é de 
R$1.400.000,00 e a intenção é atender aos 293, com exceção dos dois novos municípios de Balneário Rincão e 
Pescaria Brava instaurados em 2013. Estes poderão receber o cofinanciamento a partir de 2014, a medida que 
estruturem a Política de Assistência Social em seus territórios. 
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São responsabilidades da União (...) X- Apoiar técnica e financeiramente os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios na implementação dos serviços, programas, projetos e 
benefícios de proteção social básica e especial, de projetos de enfrentamento da 
pobreza e das ações socioassistenciais de caráter emergencial; 

 

Aos municípios incide a responsabilidade de destinar recursos financeiros para custeio dos 
Benefícios Eventuais, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social 
(Inciso I do Art. 17 da NOB SUAS, 2012); efetuar o pagamento do auxílio natalidade e o auxílio funeral 
(Inciso II do Art. 17 da NOB SUAS, 2012); assegurar, em lei orçamentária, os recursos necessários à 
oferta destes benefícios; organizar o atendimento aos beneficiários e normatizar o financiamento 
integral dos benefícios ofertados pelas entidades vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), conforme Parágrafo 3° do Art. 6B da LOAS. Conforme o Relatório do Levantamento Nacional dos 
Benefícios Eventuais (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS/CNAS, 2009): 

  
A regulamentação é fator primordial para a efetiva incorporação destes benefícios ao 
SUAS, tendo como fundamentação os princípios de cidadania e, dos direitos humanos, 
garantindo assim, seu financiamento e operação permanentes, dando-se transparência 
às formas de acesso e concessão (BRASIL, 2009). 

 

  De acordo com as orientações do MDS, o acesso aos Benefícios Eventuais é um direito do 
cidadão, por isso deve ser concedido priorizando o respeito e a dignidade dos indivíduos que deles 
necessitem. Devem ser oferecidos de forma a proporcionar maior agilidade para o enfrentamento das 
adversidades. Para tanto, é fundamental que haja no município um serviço de fácil acesso e 
preferencialmente em horário integral. Recomenda-se que o atendimento aos usuários seja realizado 
por profissional capaz de realizar um estudo de realidade garantindo o acesso ao benefício e, que 
também indique outras provisões que possam auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade. Deste 
modo, dadas às competências profissionais específicas exigidas, o trabalho com os Benefícios Eventuais 
deve ser executado por profissional de Serviço Social, conforme Orientação 03/2012 da Comissão de 
Orientação e Fiscalização do Conselho Regional de Serviço Social do Paraná e, mais recentemente, a 
Orientação Técnica nº 01/2013 do Conselho Regional de Serviço Social de Santa Catarina. 

É importante ter o conhecimento de que a concessão dos Benefícios Eventuais está inscrita no 
contexto da Política de Assistência Social que não é contributiva. Portanto, não implicam em 
pagamentos ou contrapartidas por parte dos usuários.  

Os Benefícios Eventuais não possuem valor fixo determinado, são calculados de acordo com a 
realidade local. Entretanto, o pagamento deve ser suficiente para suprir com qualidade as necessidades 
geradas pela fragilidade em questão e deverá ser disponibilizado ao cidadão na ocorrência de evento 
que implique na necessidade de cobertura. Diante da importância constatada dos Benefícios Eventuais, 
seguem na próxima seção que discute os resultados obtidos pelo Levantamento Estadual (2012). 

 

2 OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NOS MUNICÍPIOS CATARINENES 

 

Participaram do Levantamento Estadual dos Benefícios Eventuais (2012) 257 municípios, ou 
seja, 87,71% dos 293 municípios catarinenses existentes até 2012. Os demais não se manifestaram 
mediante a solicitação de participação no Levantamento realizada por e-mail, telefone e pelo site da 
SST.  

O formulário do Levantamento Estadual (2012) continha 16 questões objetivas divididas em dois 
blocos: o primeiro tratava sobre a oferta e concessão e o segundo sobre a regulação. O período de 
abrangência da coleta de dados foi entre o dia 01/10/2012 e 04/01/2013. 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/beneficioseventuais/principios-de-acesso-aos-beneficios-eventuais
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Segundo os dados obtidos pelo Levantamento, todos os 257 municípios respondentes ofertam 
algum tipo de Benefício Eventual, conforme orienta o Decreto Federal 6.307/2007. O Art. 17 da 
NOB/SUAS (2012) cita que são responsabilidades do município o pagamento do auxílio natalidade e do 
auxílio funeral. O Gráfico 1 indica que o auxílio funeral é o mais concedido (253), ficando à frente do 
auxílio natalidade (117) e dos demais Benefícios Eventuais concedidos em virtude de vulnerabilidade 
temporária (217) e calamidade pública (169). Todavia, o auxílio natalidade, de concessão obrigatória 
pelos municípios o menos concedido. 

                                     Gráfico 1: Modalidades de Benefícios Eventuais Ofertados nos Municípios. 

 
                                    Fonte: Coordenação dos Benefícios Socioassistenciais/GEPSB/DIAS/SST, 2012. 

 

 

O valor do auxílio funeral quando concedido por esses 253 municípios catarinenses é de até 
meio salário mínimo em 61 municípios, de meio a um salário mínimo em 139 municípios, superior a 
um salário mínimo em apenas 16 municípios e 37 não informaram o valor.   

 
                                         Gráfico 2: Valor do Auxílio Funeral. 

 
                                        Fonte: Coordenação dos Benefícios Socioassistenciais/GEPSB/DIAS/SST, 2012. 

 Conforme a maior parte dos valores indicados no Gráfico 2, inferiores a um salário mínimo, 
evidencia-se uma preocupação em relação à impossibilidade de atendimento ao que preconiza a 
Resolução CNAS 212/2006. Segundo esta: 
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Os serviços devem cobrir o custeio de despesas de urna funerária, velório e 
sepultamento, incluindo transporte funerário, utilização de capela, isenção de taxas e 
colocação de placa de identificação, dentre outros serviços inerentes que garantam a 
dignidade e o respeito à família beneficiária (Parágrafo 1º do Art 9º). 

 

Em relação à periodicidade do pagamento do auxílio funeral, 233 municípios informaram que 
ofertam em uma parcela, 01 município informou que oferta em duas parcelas e 19 não responderam. 

Já o valor do auxílio natalidade é de até meio salário mínimo em 28 municípios, de meio a um 
salário mínimo em 21 municípios e 68 municípios não informaram o valor, pois concedem sob a forma 
de bens de consumo. 

                                        
Tabela 1: Concessão do Auxílio Natalidade 

Valor do Benefício Eventual Quantidade de Municípios  

Até ½ salário mínimo 28 

De ½ a 1 salário mínimo 21 

Não informaram, distribuem em bens de consumo 68 

Fonte: Coordenação dos Benefícios Socioassistenciais/GEPSB/DIAS/SST, 2012. 

 

O Art. 6º da Resolução CNAS 212/2006 esclarece que o auxílio natalidade pode ser pago em 
pecúnia ou em bens de consumo. Tanto uma forma quanto a outra devem contemplar: “o enxoval do 
recém-nascido, incluindo itens de vestuário, utensílios para alimentação e de higiene, observada a 
qualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária”. De acordo com o mesmo Artigo, 
o auxílio natalidade deve ser requerido em até noventa dias após o parto e ser pago em até trinta dias 
após o requerimento. 

Quanto à periodicidade na concessão do auxílio natalidade para o mesmo beneficiário, 01 
município informou entregar um kit natalidade e fornecer fralda por seis meses ou seis parcelas; 04 
municípios informaram que realizam a concessão por três meses ou três parcelas; 10 municípios 
informaram que realizam a concessão conforme a necessidade, sem ter um período pré-determinado; e 
93 municípios informaram que realizam a concessão por 1 mês ou 1 parcela.  

O Parágrafo 5º do Art. 9º da Resolução CNAS 212/2006, estabelece que nos casos de 
ressarcimento, a família pode requerê-lo em até trinta dias após o funeral e que o mesmo deve ser pago 
em até trinta dias após o requerimento. O Levantamento apontou que os 09 municípios que realizam o 
ressarcimento, não informaram o valor limite para tal.  

Com relação ao Benefício Eventual concedido em virtude de situações de calamidades públicas, 
também compete à Política de Assistência Social, o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades 
Públicas previsto no âmbito da Proteção Social Especial – Alta Complexidade. O Serviço de Proteção em 
Situações de Calamidades Públicas realiza a promoção do “apoio e proteção à população atingida por 
situações de emergência e calamidade pública, com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e 
provisões materiais, conforme as necessidades detectadas” (TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS, 2009, p.43).  Os usuários deste serviço são: 

 

As famílias e indivíduos atingidos por situações de emergência e calamidade pública 
(incêndios, deslizamentos, alagamentos, dentre outras) que tiveram perdas parciais ou 
totais de moradia, objetos ou utensílios pessoais, e se encontram temporária ou 
definitivamente desabrigados; removidos de áreas consideradas de risco, por 
prevenção ou determinação do poder Judiciário (TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS, 2009, p.44). 

 

Conforme Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009) este serviço deve ser 
ofertado na ocorrência das situações de emergência e de calamidades públicas, mediante a mobilização 
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de equipe de prontidão escalonada pelo regime de plantão, a ser acionada em qualquer horário e dia da 
semana. Deve também estar articulado com órgãos da Defesa Civil, órgãos e serviços públicos 
municipais, distrital, estadual e federal, bem como organizações não governamentais e rede social de 
apoio. Além dos Benefícios Eventuais e do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas 
também pode haver ações preventivas às situações de risco de desastres no âmbito da Proteção Social 
Básica (PSB). Os diagnósticos socioterritoriais de riscos e vulnerabilidades sociais elaborados pelas 
equipes dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) podem ser uma importante ferramenta 
de prevenção, à medida que sistematizem as informações sob o território em que atuam. Deve-se, 
contudo, ser enfatizado que os diagnósticos socioterritoriais da PSB podem ser complementares aos 
planos específicos da Política de Defesa Civil e não substitutos destes. 

A Política de Assistência Social possui amplas formas de atuação frente às situações de 
calamidade pública. Assim, verificou-se por meio da análise do Levantamento Estadual (2012) que no 
âmbito municipal a ação de maior repercussão é oferta de suprimentos. Após esta ação, também 
ganham destaque a realização de triagem, informação, encaminhamento, identificação e orientação aos 
usuários; realização de levantamento socioeconômico, oferta de serviços ou recursos para abrigamento, 
articulações com demais setores e/ou políticas públicas. Apenas 31 municípios informaram que a 
Política de Assistência Social não possui atuação nos casos de calamidades públicas. 

 

Tabela 2: Formas de Atuação da Política de Assistência Social nas Situações de Calamidade Pública 

Ações Quantidade de Municípios  

Oferta de suprimentos 192 

Realiza triagem, informação, encaminhamento, identificação e orientação 187 

Faz levantamento socioeconômico 158 

Oferta serviços ou recursos para abrigamento 137 

Articulações com demais setores e/ou políticas 134 

Não atuam 31 

Não responderam 07 

Fonte: Coordenação dos Benefícios Socioassistenciais/GEPSB/DIAS/SST, 2012. 

Apesar dos avanços nos últimos anos, os recursos orçamentários destinados à Política de 
Assistência Social no Estado de Santa Catarina ainda são insuficientes para atender a grande demanda 
por Benefícios Eventuais.  Contudo, esta análise não pode ser deslocada de um contexto conjuntural que 
impacta diretamente estados e municípios: o da incompletude do pacto federativo, no qual as 
responsabilidades são descentralizadas, mas não os recursos necessários para o cumprimento dessas. A 
concentração de recursos da esfera federal reflete negativamente sob o planejamento e execução de 
todas as políticas públicas, incluindo aí, a de Assistência Social. 

Vale destacar que a vulnerabilidade social se dá não somente pela falta de recursos financeiros 
das famílias, mas pelas idiossincrasias de cada ciclo de vida. Portanto, os benefícios eventuais não 
devem ter como único critério de acesso à renda familiar, sobretudo deve ser considerada a 
necessidade dos indivíduos e suas famílias. 

Dado este contexto, segundo o Levantamento Estadual (2012) tem-se em Santa Catarina, 211 
municípios que adotam critérios baseados na renda familiar e associados a outros indicadores de 
vulnerabilidade social, 23 municípios que utilizam unicamente o critério da renda familiar e 23 que não 
possuem critérios pré-definidos. 
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                                          Gráfico 3: Critérios para Concessão dos Benefícios Eventuais. 

 
                                  Fonte: Coordenação dos Benefícios Socioassistenciais/GEPSB/DIAS/SST, 2012. 
  

O local de atendimento para a concessão dos Benefícios Eventuais também deve ser alvo de 
preocupação por parte da municipalidade, gestores, conselheiros e técnicos municipais. O local deve ser 
reservado, de modo que o indivíduo/família não se sinta constrangido e nem precise explicar sua 
condição reiteradas vezes de modo desnecessário. O sigilo e a ética profissional devem prevalecer no 
local de atendimento. O “sujeito de direitos” deve se sentir à vontade e seguro para expor sua condição 
e o profissional igualmente capaz de realizar os devidos encaminhamentos sem expor o usuário. 
 Por isto, o local de atendimento deve contar com uma sala reservada, preferencialmente com 
telefone para que o profissional também não venha a expor seus encaminhamentos. É importante que o 
local seja acessível à população, não só na sua estrutura arquitetônica, mas com transporte público e 
que atenda preferencialmente em horários propícios à demanda apresentada pela população. 

Outro aspecto a considerar é que os Benefícios Eventuais sejam ofertados no órgão gestor da 
Política de Assistência Social. A oferta e concessão nos CRAS são permitidas quando houver profissionais 
exclusivos para os Benefícios Eventuais e o espaço físico deverá ser maior do que o sugerido para o 
Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e adequado para tal (MDS, 2009).  Já a 
oferta nos Centros Especializados de Assistência Social (CREAS) pode ser admitida desde que o indivíduo 
e/ou sua família esteja sendo acompanhado por este equipamento. Quando o Benefício Eventual é 
ofertado com recursos públicos da Política de Assistência Social em outros espaços privados, como as 
Organizações Não Governamentais (ONGs), deve haver reforço na transparência com a aplicação dos 
recursos. A transparência não implica em divulgar publicamente o nome e documentos dos 
beneficiários, mas em prestar contas dos repasses e a quantificação dos benefícios ofertados à 
administração pública municipal e CMAS.  

Em relação ao Benefício Eventual ofertado em virtude de morte, denominado “auxílio funeral” é 
comum que sua oferta seja realizada diretamente na funerária credenciada pelo município. 
Especialmente nos finais de semanas e feriados, quando geralmente o órgão público não está em 
funcionamento. A Resolução CNAS 212/2006 destaca em seu Parágrafo 3º do Artigo 9º que “o benefício, 
requerido em caso de morte, deve ser pago imediatamente, em pecúnia ou em serviço, sendo de pronto 
atendimento, em unidade de plantão 24 horas”. Pode-se entender daí a existência de “outros espaços” 
para concessão dos Benefícios Eventuais. 

O Levantamento Estadual (2012) permitiu identificar que em Santa Catarina, os Benefícios 
Eventuais são comumente concedidos no órgão gestor (210 municípios), porém 144 afirmam utilizar 
para tal, espaços de CRAS, 20 utilizam espaços de CREAS, 11 utilizam outros espaços da Prefeitura e 
ainda 05 municípios utilizam espaços de organizações não governamentais. Vale destacar que esta 
questão permitia múltiplas escolhas, podendo o município ter indicado mais de um local para oferta dos 
Benefícios Eventuais.  
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 O instrumento de pesquisa também revelou que os principais instrumentos de trabalho do 
assistente social utilizados para concessão dos Benefícios Eventuais, são: o estudo socioeconômico (232 
municípios); o estudo social (122 municípios), a visita domiciliar (04 municípios); o parecer social (02 
municípios); o CadÚnico (01município) e os encaminhamentos da Defesa Civil (01município).  

Tabela 3: Instrumentos para Oferta e Concessão dos Benefícios Eventuais. 

Ações Quantidade de Municípios  

Estudo Socioeconômico 232 

Estudo Social 122 

Visita Domiciliar 04 

Parecer Social 02 

CadÚnico 01 

Encaminhamento da Defesa Civil 01 

Não informou 01 

Fonte: Coordenação dos Benefícios Socioassistenciais/GEPSB/DIAS/SST, 2012. 

O estudo socioeconômico não é privativo do assistente social, mas constitui-se como dos 
instrumentos que integram o arcabouço técnico-operativo deste profissional. A preferência por este 
instrumento está relacionada com o fato da concessão dos Benefícios Eventuais ter em boa parte das 
regulamentações municipais a renda familiar como um dos critérios de acesso. O estudo social, 
instrumento privativo do assistente social, também pode contemplar estudo sobre a renda familiar, 
conforme finalidade com que é utilizado. Tanto o estudo socioeconômico quanto o estudo social 
utilizam-se de outros instrumentais, os quais podem envolver a aplicação de formulário ou questionário, 
entrevista, visita domiciliar, observação, consulta a bases de dados e documentos oficiais. O parecer 
social é fruto do estudo social, apresenta a opinião fundamentada do profissional acerca de 
determinada questão. A construção do estudo social e do parecer social estão intrinsecamente 
vinculados à leitura de realidade que o profissional faz à luz do referencial teórico que influencia em sua 
prática profissional. Corroboram com esta reflexão a Orientação nº 03/2012 do Conselho Regional de 
Serviço Social do Paraná (CRESS/PR) e a orientação Técnica nº 01/2013 do Conselho Regional de Serviço 
Social de Santa Catarina, reforçando que avaliações para concessão dos Benefícios Eventuais devam ser 
realizadas somente por assistentes sociais dadas às especificidades sócio-ocupacionais. 

A próxima indagação do Levantamento procurava identificar se havia monitoramento na oferta 
e concessão dos Benefícios Eventuais. Em resposta, equiparadamente 127 municípios informaram que 
não realizam monitoramento na oferta e concessão e 127 responderam que realizavam. Três municípios 
não responderam a questão.  No que se refere aos instrumentos de avaliação da provisão dos Benefícios 
Eventuais, 155 municípios informaram que não há prática de avaliação sobre a oferta e concessão, 96 
informaram que há prática de avaliação e 06 não responderam. 
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Gráfico 4: Instrumentos para Avaliação da Oferta e Concessão dos Benefícios Eventuais. 

 
                                  Fonte: Coordenação dos Benefícios Socioassistenciais/GEPSB/DIAS/SST, 2012. 
  

O Inciso 6º do Artigo 313 da LOAS indica como uma das atribuições dos estados a realização do 
monitoramento e a avaliação da política de Assistência Social, assim como o assessoramento aos 
municípios para o seu desenvolvimento. Os processos de monitoramento e avaliação são integrados. O 
primeiro utiliza-se de ferramentas que permitem acompanhar e mensurar por meio de indicadores e 
dados estatísticos os serviços, programas e projetos e benefícios da Assistência Social. O segundo, com 
base no primeiro, serve-se de estudos que buscam analisar “aspectos como relevância, eficiência, 
efetividade, resultados, impactos ou a sustentabilidade de ações e programas” (MDS, 2013). A avaliação 
permite aos gestores e formuladores das políticas públicas planejar e tomar decisões para 
aprimoramento de suas ações (MDS, 2013). 

A questão seguinte objetivava conhecer outros itens de cobertura ofertados pelos municípios 
para situações de vulnerabilidade social e de calamidades públicas. As respostas foram as mais variadas, 
incluindo as provisões identificadas pela Resolução CNAS 39/2012 pertencentes à 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. 

 

Verificou-se, conforme Tabela 4, que muitos municípios concedem benefícios na contramão do 
que estabelece a Resolução supracitada, assumindo itens que competem a outras políticas públicas. 

 

Tabela 4: Instrumentos para Oferta e Concessão dos Benefícios Eventuais. 

Itens que não são provisões da Assistência Social, segundo a 
Resolução 39/2012 

N° de 
municípios 

São de 
Responsabilidade 

da Política de: 
Fraldas geriátricas 109 Saúde 

Leite em pó e dietas especiais 100 Saúde 

Óculos, dentaduras, cadeira de rodas, muletas, tecnologia assistiva para 
pessoa com deficiência 

80 
Saúde 
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Itens que não são provisões da Assistência Social, segundo a 
Resolução 39/2012 

N° de 
municípios 

São de 
Responsabilidade 

da Política de: 
Medicamentos 73 Saúde 

Pagamento de exames médicos 66 Saúde 

Apoio financeiro para tratamento de saúde fora do município 59 Saúde 

Transporte de doentes 59 Saúde 

Fonte: Coordenação dos Benefícios Socioassistenciais/GEPSB/DIAS/SST, 2012. 
 

A Tabela 5 indica os benefícios citados pelos municípios que devem ser negociados para que 
outras políticas públicas os assumam, mas que também podem ser considerados provisões da 
Assistência Social, nos casos de vulnerabilidade temporária e/ou calamidade pública. Na terceira coluna, 
indicam-se as políticas que podem assumir estes benefícios. Contudo, no contexto atual das políticas 
públicas ainda é difícil vislumbrar quais poderiam assumir, por exemplo, a demanda por cestas básicas, 
auxílio alimentação (cartão que dá ao usuário maior autonomia ao usuário na aquisição de alimentos), 
fotos e segunda via de documentos, quando há cobranças de taxas.  

A “declaração ou atestado de pobreza”, instituída nos termos da Lei 7.115/1983, é escrita de 
próprio punho serve para comprovar a falta de condições financeiras do usuário para acessar primeira 
ou segunda via de documentos. Por se tratar de uma autodeclaração o indivíduo deve ter acesso a este 
tipo de informação em qualquer serviço público responsável pela emissão de documentos.  A emissão 
de “declaração ou atestado de pobreza” não é competência do Assistente Social e nem este deve ser 
arrolado como requisito para a concessão dos Benefícios Eventuais. 

 
Tabela 5: Instrumentos para Oferta e Concessão dos Benefícios Eventuais. 

Admitem negociação com outras políticas públicas 
N° de 

municípios 

Podem ser 
Responsabilidade 

da Política de: 
Cesta básica 233  

Agasalho, vestuário, cobertores, móveis, colchões e utensílios domésticos 181 Defesa Civil  

Passagens 175  

Fotos, segunda via de documentos 156  

Auxílio construção 111 Habitação 

Auxílio alimentação 106  

Pagamento de aluguel em caso de sinistro 89 Habitação 

Contas de Água 80 Saneamento Básico 

Pagamento de taxas 80  

Uniforme, material escolar 35 Educação 

Outros 29  

Material esportivo 23 Desportos 

Fonte: Coordenação dos Benefícios Socioassistenciais/GEPSB/DIAS/SST, 2012. 

 

Ainda como “outros” foram citados o leite nos casos de vulnerabilidade financeira da família, 
concessão de lonas (que pode ser negociado com a Defesa Civil nos casos de calamidade), hospedagem 
provisória para pessoas em situação de rua, material para geração de renda (kit para cursos de 
artesanatos), auxílio mudança dentro do município, despesas com transporte para o acesso aos serviços 
socioassistenciais, auxílio abrigo ao idoso (pertinente à Proteção Social Especial – Alta Complexidade), 
tratamento de para dependentes de álcool, de substâncias ilícitas, em tratamentos de câncer (item que 
caberia à Política de Saúde), além de itens de higiene e limpeza (casos de calamidade pública).  

A próxima questão indagava quais as maiores dificuldades encontradas pelos municípios para a 
concessão dos Benefícios Eventuais. Esta questão admitia múltiplas respostas e as principais respostas 
estão sistematizadas na Tabela 6. 

 
 



 

11 

Tabela 6: Principais Dificuldades para a Concessão dos Benefícios Eventuais. 
Principais dificuldades N° de municípios 

Baixo Cofinanciamento Estadual 216 

Falta de Garantia de recursos municipais para afiançar os Benefícios Eventuais 128 

Falta de Recursos Humanos 102 

Recusa das demais políticas setoriais em assumir demandas que não são próprias da 
Assistência Social 

93 

Falta de definição dos critérios para concessão dos benefícios 80 

Pouca capacitação dos profissionais da área 77 

Falta de infraestrutura 41 

Outras 13 

Fonte: Coordenação dos Benefícios Socioassistenciais/GEPSB/DIAS/SST, 2012. 

 

 Entre as principais dificuldades encontradas na concessão dos Benefícios Eventuais, está o 
cofinanciamento estadual. No estado de Santa Catarina ainda faltam estudos mais aprofundados para 
mensurar qual o impacto do cofinanciamento estadual no âmbito municipal. A segunda maior 
dificuldade é a garantia de recursos municipais para afiançar os Benefícios Eventuais. E a terceira maior 
dificuldade é a falta de recursos humanos. Vale destacar que a atual legislação estadual que rege os 
cofinanciamentos estaduais não permite o pagamento de recursos humanos.   

O cofinanciamento visa dar maiores condições para que o município possa ofertar os serviços 
em seu território, para que este objetivo tenha maiores condições de alcançar sua finalidade, faz-se 
necessário reavaliar quais obstáculos legais e institucionais impedem o uso do cofinanciamento para 
pagamento de recursos humanos, uma vez que esta demanda se mostra por meio deste Levantamento, 
como a terceira maior dificuldade para oferta e concessão de Benefícios Eventuais. 

Como “outras” respostas às principais dificuldades, foram citadas a falta de: uma legislação 
municipal que regulamente os Benefícios Eventuais; percentual mínimo para a demanda de Benefícios 
Eventuais; oferta dos Benefícios Eventuais na gestão e veículo para avaliar as situações in loco. 

A próxima questão perguntava se o município havia iniciado o reordenamento dos Benefícios 
Eventuais afiançados pela Política de Assistência Social.  

 

Reordenar é reorientar buscando adequar-se aos parâmetros de funcionamento, às 
normativas e às orientações metodológicas presentes. O olhar não deve estar 
direcionado apenas para a reestruturação de espaços físicos dos serviços, mas também 
para estimular a capacidade de cada indivíduo/família adquirir maior nível de 
autonomia, dignidade e sentimento de pertencimento (MDS, 2012).  

 

Assim, o reordenamento dos Benefícios Eventuais busca paulatinamente reorientar demandas 
concernentes a outras políticas setoriais que historicamente foram assumidas e custeadas pela Política 
de Assistência Social, mas que com a implantação do SUAS não encontram mais sustentação para 
continuar sendo ofertados por esta Política. Para administrar este processo de transição gradativa entre 
as políticas públicas setoriais, os municípios devem implementar uma agenda que lhes permitam 
visualizar as etapas necessárias em cronograma com prazos para conclusão do processo. 

Assim, a Resolução do CNAS 212/2006, o Decreto Federal 6.307/2007 e a Resolução CNAS 
39/2012 são as maiores expressões legais da regulamentação e reordenamento. Deste modo, segundo o 
Levantamento Estadual dos Benefícios Eventuais, o processo de reordenamento foi concluído em 107 
municípios, nos quais a Política de Saúde faz a concessão dos itens elencados no Art. 1º da Resolução 
CNAS nº 39/2010. Contudo, o reordenamento não foi iniciado em 59 municípios; está em fase inicial em 
36 municípios, os quais realizam reuniões e análises das legislações correlatas; e em transição em 55 
municípios, nos quais já há o estabelecimento de acordos e prazos entre a Secretaria Municipal de 
Assistência Social e a de Saúde. O Gráfico 5 permite melhor visualização deste importante processo no 
estado de Santa Catarina: 
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Gráfico 5: Reordenamento dos Benefícios Eventuais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Coordenação dos Benefícios Socioassistenciais/GEPSB/DIAS/SST, 2012. 

 

Ao questionarmos a existência de resolução do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) 
regulamentando os Benefícios Eventuais, 105 municípios responderam que possuem resolução do 
CMAS e 155 que não possuem.  A importância da resolução publicada pelo CMAS está na possibilidade 
de efetivar a participação e o controle social quanto às decisões tomadas nesta instância de deliberação 
coletiva da Política de Assistência Social. Perante estas respostas, toma-se como demanda ao órgão 
gestor estadual da Política de Assistência Social, em especial à Coordenação dos Benefícios 
Socioassistenciais, bem como ao Conselho Estadual de Assistência Social, estimular o reordenamento, 
haja vista que o principal marco regulatório municipal - a resolução do CMAS - ainda é inexistente para a 
maioria dos municípios. 

  Na sequência o Levantamento indagava as principais dificuldades os municípios tiveram ou 
estão tendo para concluir o processo de reordenamento. Esta questão admitia múltiplas respostas e 
dentre as mais recorrentes estão apontadas na Tabela 7. 

Tabela 7: Principais Dificuldades para o Reordenamento dos Benefícios Eventuais. 

Principais dificuldades 
N° de 

municípios 
Ausência de debate sobre o tema no âmbito municipal (Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Saúde, Contabilidade, etc...) 

156 

Desconhecimento sobre os marcos legais dos Benefícios Eventuais 43 

Entraves legais, contábeis e institucionais internos 08 

Falta de recursos humanos 03 

Ausência de resolução ou lei municipal sobre o tema 02 

Inexistência de espaço físico apropriado para oferta 01 

Pouca atuação do CMAS 01 

Questões orçamentárias 01 

Não tiveram dificuldades para o reordenamento 20 

Não reordenou e não citou as principais dificuldades para tal 22 

Fonte: Coordenação dos Benefícios Socioassistenciais/GEPSB/DIAS/SST, 2012. 

  

Por meio da Tabela 7 averigua-se que a principal dificuldade para reordenamento dos Benefícios 
Eventuais tem sido ou foi para aqueles que já completaram o processo, a falta de debates/diálogos 
entre os diversos órgãos da gestão municipal (Saúde, Assistência Social, Contabilidade, etc...). O 
segundo maior entrave é o desconhecimento acerca dos marcos legais dos Benefícios Eventuais.   
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Ao buscar conhecer as resoluções municipais que regulamentam a concessão dos Benefícios 
Eventuais, 105 municípios informaram possuir resoluções, no entanto, 152 ainda não possuem. 

Na sequência, o Levantamento indagava sobre a existência de lei municipal regulamentando os 
Benefícios Eventuais. Pois, no caso da inexistência da resolução, a lei municipal poderia suprir esta 
demanda, mesmo que o viés da participação social não tenha o mesmo ímpeto, quando comparado à 
resolução de um CMAS ativo e efetivo. Como respostas, 116 municípios informaram que não possuem 
regulamentação em lei municipal, 88 informaram que possuem lei específica para Benefícios Eventuais e 
53 mencionaram que os Benefícios Eventuais estão tratados em lei que normatiza a Política Municipal 
de Assistência Social como um todo.  

Quanto aos recursos definidos no orçamento do município para os Benefícios Eventuais, 210 
municípios informaram que os recursos para Benefícios Eventuais estão alocados no Fundo Municipal de 
Assistência Social (FMAS), 24 municípios possuem recursos específicos, mas fora do FMAS e 23 não 
possuem recursos previstos no orçamento municipal para os Benefícios Eventuais. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Levantamento Estadual dos Benefícios Eventuais (2012) proporcionou um retrato atual da 
situação dos Benefícios Eventuais no estado de Santa Catarina e das questões que necessitam atenção 
na execução de estratégias junto aos municípios catarinenses para aperfeiçoamento na oferta e 
concessão dos Benefícios Eventuais. 

No estado de Santa Catarina, ainda são poucos os municípios com clareza sobre a 
regulamentação dos Benefícios Eventuais, especialmente sob forma de resolução do CMAS ou lei 
municipal, dificultando a transparência, controle social e o acesso aos direitos socialmente instituídos. 
Igualmente se verifica a importância da assessoria técnica e financeira do estado para que os municípios 
possam implementar os Benefícios Eventuais, conforme as prerrogativas nacionais recomendam. 

Outro dado significativo apresentado por este Levantamento é o fato de muitos municípios 

ofertarem os Benefícios Eventuais no CRAS. Observa-se que esta ação compromete a oferta do PAIF, 

serviço prioritário desse equipamento, haja vista a falta de recursos humanos citada pelos municípios no 

Levantamento.  

A análise realizada permite vislumbrar caminhos que a gestão estadual e municipal deverão 

traçar no sentido de aprimorar sua atuação na Política de Assistência Social, sobretudo, em relação aos 

Benefícios Eventuais. Desta forma, temos as seguintes demandas para a gestão estadual: 

a) Fortalecer a assessoria técnica por meio de seminários/oficinas regionais, 

webconferências/videoconferências, publicações, entre outras formas de aproximação com 

os municípios; 

b) Regulamentar dos Benefícios Eventuais no âmbito estadual e estimulá-las nos municípios; 

c) Mensurar valor orçamentário ideal para cofinanciamento dos Benefícios Eventuais, 

conforme demanda apresentada pelos entes municipais; 

d) Monitorar e avaliar os Benefícios Eventuais no âmbito estadual, buscando incentivar aos 

municípios a ampliação dos direitos e acessos aos demais serviços da Assistência Social e de 

outras políticas públicas pelos usuários e suas famílias; 

e) Somar esforços para que recursos de cofinanciamento estadual para a Proteção Social 

Básica e Especial permitam a contratação de recursos humanos, dada a interface entre 
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serviços e benefícios, conforme estabelece o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, 

Benefícios e Transferência de Renda no Âmbito do SUAS; 

f) Reforçar junto aos municípios e órgãos de classe profissional a importância do Assistente 

Social frente à concessão e oferta dos Benefícios Eventuais, dada à especificidade 

sociotécnica do trabalho; 

g) Incentivar que municípios tenham em seus orçamentos e fundos municipais de Assistência 

Social recursos destinados aos Benefícios Eventuais de acordo com a demanda apresentada 

pela população; e 

h) Propiciar que gestores municipais não tenham dificuldades para a aplicação dos recursos 

conforme regulamentação estabelecida e possam realizar e devida prestação de contas. 

Para os municípios identifica-se por meio deste Levantamento como demandas: 

a) Regulamentar a concessão dos Benefícios Eventuais; 

b) Garantir a oferta do auxílio natalidade e do funeral, conforme prerrogativas legais; 

c)    Deter maior porcentagem de recursos financeiros transmitidos fundo a fundo para 

contratação de profissionais e oferta dos serviços; 

d) Dispor de estrutura e local apropriado para oferta e concessão;  

e) Conhecer a melhor forma de oferta e concessão dos Benefícios Eventuais, conforme as 

peculiaridades de sua população;  

e) Ter profissional de Serviço Social responsável pelos Benefícios Eventuais, em virtude da 

especificidade do trabalho;  

f) Conhecer a realidade municipal e possuírem condições (de tempo, de estrutura do espaço 

ocupacional, de conhecimento específico) para terem um plano de trabalho para os Benefícios 

Eventuais, orientando a ação cotidiana e traçando estratégias de superação de pobrezas e 

vulnerabilidades;  

g) Formar a rede de atendimento do município, traçando a referência e a contrarreferência dos 

serviços socioassistenciais; e 

h) Monitorar e avaliar a efetividade dos Benefícios Eventuais para as famílias; 

j) Fomentar o controle de aplicação dos recursos na oferta e concessão dos Benefícios Eventuais, 

visando extinguir o uso inadequado dos recursos; 

Tendo-se em conta que os Benefícios Eventuais constituem-se, sobretudo em estratégias de 

enfrentamento às vulnerabilidades, evitando maiores prejuízos aos usuários e suas famílias, vê-se neste 

momento a oportunidade do estado de Santa Catarina num esforço coletivo junto aos municípios 

aprimorar a gestão estratégica desta importante provisão da Política de Assistência Social. 

Por fim, verifica-se a necessidade dos municípios apropriarem-se da lógica que atualmente 
operam os Benefícios Eventuais. Consequentemente, reafirma-se a demanda para a gestão estadual 
ampliar sua assessoria técnica e financeira para que os municípios possam melhorar as condições de 
oferta e concessão dos Benefícios Eventuais. 



 

15 

REFERÊNCIAS 

 
BRASIL. Presidência da República - Casa Civil – Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 7.115, de 29 de 
agosto de 1983. Dispõe sobre a prova documental nos casos que indica e dá outras providências.  
 
_________________. Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da 
assistência social e dá outras providências. Brasília, 1998. 
 
_________________. Decreto Federal 6.307, de 14 de dezembro de 2007. Dispõe sobre os Benefícios 
Eventuais de que trata o art. 22 da lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Assistência Social. Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012. Aprova a 
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS. Diário Oficial da União, 
Seção 1, p. 155 de 03 de janeiro de 2013. Resolução CNAS 212/2006. 
 
_________________. Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009. Trata da Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais. Diário Oficial da União, 25 de novembro de 2009. 
 
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.  Benefícios Eventuais. Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/assistencia-social/beneficios-eventuais-
1/beneficios-eventuais> Acesso em: 01 de mar. de 2013. 
 
_________________. Benefícios Eventuais. Disponível em: 
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/beneficioseventuais/principios-de-
acesso-aos-beneficios-eventuais > Acesso em: 01 de mar. de 2013. 
 
_________________. Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal. Base de dados de 
setembro de 2012. 
 
 
_________________. Texto de Orientação para o Reordenamento dos Serviços de Acolhimento – 
Residências Inclusivas/Plano Nacional Viver Sem Limites. Brasília, 2012. 
 
_________________. Benefícios Eventuais da Assistência Social In Cadernos de Estudos 
Desenvolvimento Social em Debate. Brasília, 2010. 
 
_________________. Orientações Técnicas Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. Brasília, 
2009. 
 
_________________. Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de Renda 
no Âmbito do SUAS. Brasília, 2009. Resolução Comissão Intergestores Tripartite nº 07, de 10 de 
setembro de 2009. 
 
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DO PARANÁ (CRESS/PR). Orientação nº 3 - Concessão de 
benefícios eventuais e análises correlatas, na Política de Assistência Social. Comissão de Orientação e 
Fiscalização (COFI). Paraná, 2012. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Parecer MPTC/553/2011. Trata sobre 
responsabilidade das Secretarias Municipais de Assistência Social de casos relacionados às situações de 
continuidade de auxílio óculos, leite e fralda. Santa Catarina, 2011. 
 
 

http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/assistencia-social/beneficios-eventuais-1/beneficios-eventuais
http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/assistencia-social/beneficios-eventuais-1/beneficios-eventuais
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/beneficioseventuais/principios-de-acesso-aos-beneficios-eventuais
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/beneficioseventuais/principios-de-acesso-aos-beneficios-eventuais

