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Nota Técnica Conjunta º 01/2016
Concessão de Benefícios Socioassistenciais Eventuais pelas Equipes do
Sistema Único de Assistência Social em Curitiba

I.

OBJETIVO DA NOTA

Esta nota técnica tem por objetivo orientar as equipes de referência dos serviços
socioassistenciais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial sobre quais
unidades devem prestar a concessão de benefícios eventuais aos usuários e
usuárias do SUAS.

II.

APRESENTAÇÃO
A concessão de benefícios socioassistenciais é prevista pela Lei Orgânica de

Assistência Social - LOAS (1993) como parte integrante da política de assistência
social, compondo ao lado dos serviços, programas e projetos, o rol de estratégias
para a superação das situações de vulnerabilidade e risco social.
Sua oferta é realizada de forma articulada aos serviços socioassistenciais e a
outras políticas setoriais, ampliando assim a proteção social, a capacidade
protetiva das famílias, a redução das fragilidades e danos sociais vivenciados por
indivíduos e famílias, garantindo direitos de cidadãos e famílias.
A lei orgânica divide os benefícios socioassistenciais em duas modalidades
direcionadas a públicos específicos: Benefício de Prestação Continuada (BPC) e
Benefícios Eventuais.
O Benefício de Prestação Continuada - BPC consiste na transferência de
renda contínua a pessoas com deficiência e idosos incapacitados para a
automanutenção, com renda per capita familiar de até ¼ do salário mínimo. Seu
financiamento, regulamentação, acompanhamento e avaliação cabem ao Ministério
do Desenvolvimento Social (MDS), e sua operacionalização ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS).
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Já os benefícios eventuais distinguem-se por seu caráter suplementar e
provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte,
situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Sua
regulamentação, prestação e financiamento são de competência dos municípios e
do Distrito Federal, com responsabilidade de cofinanciamento pelos estados,
diferente do BPC, que fica a cargo da União.

III.

OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS
De acordo com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004), os

benefícios eventuais são provisões gratuitas implementadas em espécie ou em
pecúnia que visam cobrir determinadas necessidades transitórias em razão de
contingências, relativas a situações de vulnerabilidades temporárias, em geral
relacionadas ao ciclo de vida, a situações de desvantagem pessoal ou a ocorrências
de incertezas que representam perdas e danos.
Tais benefícios são elencados pela Norma Operacional Básica do SUAS –
NOB/SUAS (2012) como uma das seguranças afiançadas pelo SUAS:
V - apoio e auxílio: quando sob riscos circunstanciais, exige a oferta de auxílios
e bens materiais e em pecúnia, em caráter transitório, denominados de
benefícios eventuais para as famílias, seus membros e indivíduos.
(BRASIL, 2012, p. 17).

Conforme estabelecido pela LOAS (1993) em seu Artigo 22, os benefícios
eventuais são aqueles que visam ao pagamento de auxílio por natalidade ou morte
às famílias cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário
mínimo. A Lei também afirma que outros benefícios eventuais poderão ser
estabelecidos para atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade
temporária, com prioridade para a criança, a família, o idoso, a pessoa portadora
de deficiência, a gestante, a nutriz e nos casos de calamidade pública.
De acordo com o Decreto Federal nº 6.307/2007, os benefícios eventuais
são classificados em:
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·

Natalidade, para atender preferencialmente:
I - necessidades do nascituro;
II - apoio à mãe nos casos de natimorto e morte do recém-nascido; e
III - apoio à família no caso de morte da mãe.

·

Funeral, para atender preferencialmente:
I - a despesas de urna funerária, velório e sepultamento;
II - a necessidades urgentes da família para enfrentar riscos e
vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou
membros; e
III - a ressarcimento, no caso da ausência do benefício eventual no momento
em que este se fez necessário.

·

Vulnerabilidade Temporária, para o enfrentamento de situações de
riscos, perdas e danos à integridade da pessoa e/ou de sua família.

·

Calamidade Pública, para o atendimento das vítimas de calamidade
pública, de modo a garantir a sobrevivência e a reconstrução da autonomia
dessas.
Com relação aos benefícios eventuais na forma de auxílio funeral e auxílio

natalidade, a Resolução nº 212/2006 do Conselho Nacional de Assistência Social CNAS estabelece os critérios orientadores para a sua regulamentação. Segundo a
normativa, ambos devem ser concedidos sob forma de pecúnia e/ou em bens de
consumo, visando reduzir a vulnerabilidade provocada por nascimento ou morte
de membro da família1.
Já as situações de vulnerabilidade temporária, de acordo com o Decreto
Federal nº 6.307/2007, são caracterizadas pelo advento de riscos, perdas e danos à
integridade pessoal e familiar, assim entendidos:
1

Em Curitiba, a competência para a concessão do benefício eventual na forma de auxílio funeral
cabe à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, de acordo com Decreto Municipal 699/2009 (em
anexo).
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I - riscos: ameaça de sérios padecimentos;
II - perdas: privação de bens e de segurança material;
III - danos: agravos sociais e ofensa.
Esse decreto estabelece também que 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.
O benefício eventual para calamidade pública é voltado para vítimas de
ocorrências de intempéries ou situações adversas emergenciais. Segundo a
Instrução Normativa nº 01/2012 do Ministério da Integração Nacional, a Situação
de Calamidade Pública é o reconhecimento pelo poder público de situação
anormal, advinda de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes,
inversão térmica, desabamentos, incêndios e/ou epidemias, causando sérios danos
à comunidade afetada, inclusive à segurança ou a vida de seus integrantes. Já a
Situação de Emergência configura-se como alteração intensa e grave das condições
de normalidade em um determinado município, estado ou região, decretada em
razão de desastre, comprometendo parcialmente sua condição de resposta.

Superintendência de Planejamento
Diretoria de Proteção Social Básica
Diretoria de Proteção Social Especial
Diretoria de Informações e Gestão de Benefícios

Todos os benefícios eventuais devem ser entendidos como respostas
provisórias de proteção social para o enfrentamento de situações e necessidades
específicas, sejam essas ocasionadas por condições adversas de vida, sejam por
agravos ambientais e climáticos, devendo sempre ocorrer em articulação com os
serviços socioassistenciais e demais políticas setoriais.
Ainda de acordo com o Decreto Federal nº 6.307/2007, as provisões
relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao
campo da saúde, da educação, da integração nacional e das demais políticas
setoriais não se caracterizam como benefícios eventuais da assistência social.
Nesse sentido, o CNAS aprovou em 2010 a Resolução nº 39 (09/12/2010),
que dispõe sobre o processo de reordenamento dos Benefícios Eventuais no
âmbito da política de assistência social em relação à política de saúde, ratificando
em seu art. 1º a distinção entre os benefícios eventuais ofertados pelo SUAS e as
provisões relativas a órteses e próteses, cadeiras de roda, muletas, óculos, leites e
dietas de prescrição especial e fraldas descartáveis para pessoas com necessidade
de uso e outros itens, que são específicos da área da saúde.

IV.

A OFERTA DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CURITIBA
A assistência social se organiza em dois níveis de proteção social: básica e

especial, que devem estabelecer a gestão de serviços e benefícios de forma
integrada.
Enquanto a proteção social básica tem como objetivo enfrentar as situações
de vulnerabilidade social, prevenir riscos e identificar e estimular as
potencialidades das famílias e dos territórios, fortalecendo seus vínculos familiares
e comunitários, a proteção social especial tem como objetivo o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários, a superação de padrões de relacionamento
violadores de direitos, a potencialização da função protetiva da família e sua
inserção em uma rede de proteção que favoreça a superação da situação
vivenciada e a construção de novos projetos de vida.
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Sabe-se que historicamente, no Brasil, as políticas públicas foram marcadas
pela setorização, fragmentação e às vezes sobreposição das ações, não atendendo
às necessidades sociais do cidadão de forma integral. Na Política de Assistência
Social, a definição de responsabilidades entre Proteção Social Básica e Proteção
Social Especial foi e é necessária para a organização dos serviços, programas,
projetos e benefícios do SUAS, porém, pode, por vezes, gerar o mesmo efeito, se o
trabalho social não for pautado por ações articuladas e complementares entre as
duas proteções (sem abrir mãos das suas especificidades), não efetivando a
garantia dos direitos socioassistenciais ao usuário.
A concessão de benefícios socioassistenciais, sobretudo o acesso a bens
monetários e materiais, configurou-se como uma das ações de maior evidência
dentro da política de assistência social, reflexo da sociedade capitalista movida
pelo consumo de mercadorias, que reconhece na assistência uma “via pública para
acesso a bens materiais ou a meios financeiros” (CAPACITASUAS Cad. 1, p. 65).
Nesse escopo, a provisão de benefícios eventuais ficou marcada como uma
ação ofertada pela proteção social básica, assim também atribuída pela Resolução
CNAS 212/2006, que estabelece no art.2º:
O benefício eventual é uma modalidade de provisão de proteção social
básica de caráter suplementar e temporário que integra organicamente
as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com
fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e
humanos. (BRASIL, 2006, p.01).

Por outro lado, em 2009, a Resolução da CIT nº 7, que trata do Protocolo de
Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de Renda no Âmbito do
SUAS, considera que a prestação dos benefícios eventuais deve atender ao
princípio da integração à rede de serviços socioassistenciais, com vistas ao
atendimento das necessidades humanas básicas. Devem, assim, atender a famílias
e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, em resposta às diversas
expressões de desproteção social que se apresentam nos territórios:
Em síntese, a integração de serviços e benefícios consiste na criação de
estratégias que visem garantir que além da transferência de renda, a
população em situação de vulnerabilidade ou risco social também possa

Superintendência de Planejamento
Diretoria de Proteção Social Básica
Diretoria de Proteção Social Especial
Diretoria de Informações e Gestão de Benefícios
acessar outros serviços socioassistenciais (PAIF, PAEFI etc.) ampliando o
alcance das ações do SUAS. (BRASIL, 2015, p. 12)

Seguindo a mesma lógica, em 2014 o Conselho Nacional de Assistência
Social – CNAS afirma, em seu Caderno de Orientações:
A oferta de benefícios eventuais pode ocorrer mediante a apresentação
de demandas por parte do individuo e familiares em situação de
vulnerabilidade, ou por identificação destas situações no atendimento e
acompanhamento sociofamiliar das usuárias e dos usuários nos serviços
socioassistenciais no âmbito da Proteção Social Básica (PSB) e
Proteção Social Especial (PSE) (Caderno de Orientações CNAS, 2014,
p.22)

Desta forma, a integração entre benefícios e serviços é fundamental para
proporcionar proteção social ao publico atendido na perspectiva da superação das
situações de vulnerabilidade e risco social inerentes a concessão em caráter
eventual. Portanto, com vistas à garantia do acesso, a não fragmentação e o
atendimento humanizado às famílias e indivíduos, a concessão de benefícios
eventuais deve ocorrer nas unidades de Proteção Social Básica e nas
unidades de Proteção Social Especial de Média Complexidade – CREAS e
Centro Pop2 – garantindo de forma célere o apoio à sua função protetiva,
minimizando as violações e riscos sociais.
Quanto aos parâmetros para a concessão de benefícios eventuais, cabe às
diretorias de Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial da FAS orientar e
apoiar as equipes de referência dos serviços socioassistenciais no que diz respeito
às formas de oferta e procedimentos para a sua operacionalização.
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Anexos
Decreto Municipal 699/2009
Ementa: Altera o regulamento do serviço funerário municipal de Curitiba
[...]
Art. 30 Constituem-se obrigações das concessionárias, além de outras inerentes ao serviço
funerário, as seguintes:
I - efetuar os funerais de indigentes e daqueles cujos familiares ou prepostos sejam carentes,
conforme definido nos §§ 1º e 2º, deste artigo;
II - dispor de mostruário de urnas homologadas pelo Serviço Funerário Municipal de Curitiba SFM e apresentá-lo quando solicitado pelos familiares;
III - remeter ao Departamento de Serviços Especiais da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, até o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao vencido, uma cópia das notas fiscais
emitidas no mês anterior, as quais deverão ter discriminado todos os serviços prestados,
executados, com seus respectivos códigos e valores, o nome do sepultado e o do responsável
pelo sepultamento, com seu endereço;
IV - por ocasião do sepultamento, entregar na administração do cemitério, cópia da certidão
de óbito, uma via da nota fiscal, Ficha de Acompanhamento Funeral - FAF e termo de
prestação de serviço de tanatopraxia, quando realizada;
V - apresentar ao Departamento de Serviços Especiais da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, anualmente, até o dia 31 (trinta e um) de janeiro, relatório de suas atividades do
ano anterior, de modo que possam ser avaliados seus serviços, sua eficiência e o atendimento
ao público;
VI - anualmente, quando da renovação do alvará, apresentar informações, em formulário
próprio expedido pelo Departamento de Serviços Especiais da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, contendo relação de empregados, as cópias autenticadas das certidões negativas
de débitos municipal, estadual e federal;
VII - informar as alterações no quadro de empregados e exercer rigoroso controle sobre os
mesmos, com respeito ao comportamento cívico, moral, social e funcional, bem como a
identificação e utilização de adequada vestimenta dos mesmos, conforme orientação
expedida pelo Serviço Funerário Municipal;
VIII - permitir livre acesso aos funcionários da fiscalização do Serviço Funerário Municipal,
bem como, disponibilizar toda a documentação necessária para a elaboração da planilha de
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custos dos serviços funerários e das notas de venda de prestação de serviços funerários.
§ 1º Por usuário carente, entende-se o familiar ou responsável pelo sepultamento que não
disponha de mínimas condições econômicas para arcar com os custos do serviço, conforme
legislação federal, mediante declaração fornecida pelo responsável na contratação dos
serviços funerários, desde que o falecido não tenha deixado bens que possam fazer frente as
despesas com o funeral.
§ 2º Como indigente será considerado o cadáver não reclamado por familiares, após o
decurso de prazo legal, devendo ser inumado mediante solicitação do Instituto Médico Legal IML, dirigida ao Poder Público Municipal.
§ 3º Os serviços funerários iniciados em outros municípios deverão passar pelo Serviço
Funerário Municipal de Curitiba para a escolha aleatória em lote específico, devendo ser
concluídos por concessionária do Município de Curitiba mediante cobrança de tarifa,
denominada no anexo como "complementação".
§ 4º Na hipótese da concessionária não possuir ou dispor do modelo tarifado escolhido pelos
familiares, ficará obrigada a oferecer serviço superior, cobrando pelo preço do escolhido.
§ 5º As notas fiscais citadas no inciso III, deste artigo, deverão ser acompanhadas de relação
contendo a data de emissão, número da nota fiscal, valor, número da Ficha de
Acompanhamento de Funeral - FAF e o nome do falecido.
Art. 31 O padrão de atendimento ao usuário carente ou indigente, será simplificado,
utilizando-se urnas funerárias nos padrões previstos nos anexos a este regulamento e no
edital da licitação, limitando-se a execução de serviços estritamente indispensáveis,
compreendendo:
I - fornecimento de urna funerária básica com paramentos;
II - dispensa de taxas devidas aos cemitérios e tributos inerentes à prestação de serviços,
sendo a nota fiscal emitida obrigatoriamente;
III - o registro de óbito e expedição da guia de sepultamento, junto ao cartório específico, sem
pagamento de quaisquer emolumentos.
Parágrafo Único - É vedada às concessionárias, no caso de liberação de atendimento gratuito,
a comercialização de qualquer produto ou serviço.

