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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  PONTA GROSSA 
 

RESOLUÇÃO Nº 38/2020 
 
ASSUNTO: ESTABELECE CRITÉRIOS  E  PRAZO PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS 

EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ponta 

Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13.008 de 30/11/2017  

e nº 13.055 de 22/12/2017 e considerando:  

 

-  Art. 22 da Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e alterações pela Lei nº 12.435, de 

2011 que dispõe sobre os Benefícios Eventuais; 

-  Lei Municipal Nº 13.009 de 30/11/2017 que dispõe sobre a concessão de Benefícios Eventuais     

  no âmbito do município de Ponta Grossa; 

 

-  Decreto Federal nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007 que regulamenta os Benefícios Eventuais 

de que trata o art. 22 da Lei 8.742; 

 

- Resolução CNAS nº 212, de 19 de outubro de 2006 que propõe critérios orientadores para a 

regulamentação da provisão de Benefícios Eventuais no âmbito da política pública de assistência 

social; 
 

- Resolução nº 39/2010, do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, que dispõe sobre o 

processo de reordenamento dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência Social 

em relação à Política da Saúde. 

 
RESOLVE: estabelecer os critérios e prazo para a concessão dos Benefícios Eventuais definidos 

no art. 22 da Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e alterações pela Lei nº 12.435, de 

2011 que dispõe sobre os Benefícios Eventuais e regulamentados pelo Decreto Federal nº 6.307, 

de 14 de dezembro de 2007, conforme segue: 

Art. 1º Os Benefícios Eventuais são provisões suplementares e provisórias, que integram 

organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), prestadas aos 

cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e  

de calamidade pública. 

 

Art. 2º Os Benefícios Eventuais configuram-se como direitos sociais legalmente instituídos, que 

visam atender às necessidades humanas básicas, de forma integrada com os demais serviços 

prestados no município, contribuindo para o fortalecimento das potencialidades dos indivíduos e de 

seus familiares. 

§ 1º Os Benefícios Eventuais, no âmbito do município de Ponta Grossa serão constituídos de: 

I -  Auxílio Funeral; 

II - Auxílio Natalidade; 

III - Auxílio Vulnerabilidade Temporária; 

IV - Auxílio Emergência e/ou Calamidade Pública. 

 

Art. 3º Os Benefícios Eventuais devem atender, no âmbito do SUAS, aos seguintes princípios: 

I - integração à rede de serviços socioassistenciais, com vistas ao atendimento das necessidades 

humanas básicas; 
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II - constituição de provisão certa para enfrentar com agilidade e presteza eventos incertos; 

III - proibição de subordinação a contribuições prévias e de vinculação a contrapartidas; 

IV - adoção de critérios de elegibilidade em consonância com a Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS); 

V - garantia de qualidade e prontidão de respostas aos usuários, bem como de espaços para 

manifestação e defesa de seus direitos; 

VI - garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição do benefício eventual; 

VII - afirmação dos benefícios eventuais como direito relativo à cidadania; 

VIII - ampla divulgação dos critérios para a sua concessão; e 

IX - desvinculação de comprovações complexas e vexatórias de pobreza, que estigmatizam os 

benefícios, os beneficiários e a política de assistência social. 

 

Art. 4º As provisões inerentes à política de saúde, nos termos da Resolução CMAS nº 26, de 06 de 

outubro de 2011, não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social. 

 

Art. 5º A concessão do benefício destina-se para: 

I - situação de nascimento: evitar e superar inseguranças e vulnerabilidades sociais vivenciadas por 

ocasião do nascimento de uma ou mais crianças, óbito da mãe e/ou da(s) criança(s) impactando na 

convivência, na autonomia e na renda familiar; 

II - situação de morte: garantir o enfrentamento de vulnerabilidades que surgem ou se intensificam 

por ocasião da morte do membro da família assegurando proteção social e apoio aos familiares 

e/ou dependentes da pessoa falecida; 

III - situação de vulnerabilidade temporária: garantir o enfrentamento de uma vulnerabilidade 

momentânea por ocasião de uma contingência (abandono, ameaça, isolamento) ou situação 

inesperada (ausência material, riscos, perdas, danos) assegurando o restabelecimento das 

condições materiais de manutenção da vida cotidiana; 

IV - situação de emergência e de calamidade pública: garantir o enfrentamento de vulnerabilidades 

por ocasião de desastres e calamidades públicas causando perdas, riscos e danos à integridade 

pessoal e familiar. 

 

Art. 6º Os benefícios eventuais serão concedidos em forma de pecúnia e/ou bens de consumo 

obedecendo à especificidade da situação. 

 

Art. 7º Terão direito aos benefícios eventuais os usuários com renda familiar per capita inferior a 1/2  

salário mínimo nacional e que possuam inscrição no Cadastro Único do Governo Federal – 

CADÚNICO. 

 

Parágrafo Único O acesso é direito do cidadão e o benefício será concedido respeitando a dignidade 

dos indivíduos que dele necessitar, ficando vedados quaisquer constrangimentos ou comprovações 

complexas e vexatórias de pobreza. 

 

Art. 8º A oferta dos benefícios eventuais poderá ser por demanda espontânea e/ou por identificação 

de situações de vulnerabilidade. 

 

Art. 9º O benefício eventual, na forma de Auxílio-Funeral se constituirá em prestação temporária, 

não contributiva, em pecúnia ou em bens de consumo, ou em ambas as formas, para reduzir a 

vulnerabilidade provocada por morte de membro da família. 
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Art. 10 O benefício eventual, na forma de Auxílio-Natalidade, se constituirá em uma prestação 

temporária, não contributiva da assistência social, em pecúnia, para reduzir a vulnerabilidade 

provocada por nascimento de um membro da família. 

 

Art. 11 O benefício eventual, na situação de vulnerabilidade temporária se constituirá em uma 

prestação temporária não contributiva, de assistência social, para situações caracterizadas 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;  

 III - danos: agravos sociais e ofensa. 

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

 I - da falta de acesso a condições e meios para suprir a reprodução social cotidiana do solicitante 

e de sua família, principalmente de alimentação, documentação  e 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 outras situações sociais que comprometam a sobrevivência. 

 

Art. 12 O benefício eventual, para enfrentamento de situações de emergência e calamidade pública, 

se constituirá em uma prestação temporária não contributiva, de assistência social, na forma de 

bens de consumo e/ou pecúnia, fornecidos a cidadãos e  famílias, com impossibilidade de arcar por 

conta própria com o enfrentamento de situações de emergência e calamidade, de modo a 

assegurar-lhes a sobrevivência e a reconstrução de sua autonomia. 

 
Art. 13 O recebimento de benefícios de outra política pública assistencial desenvolvida nos demais 

níveis de poder não exclui o direito de recebimento dos auxílios para enfrentamento de situações 

de  vulnerabilidade temporária e situações de emergência e calamidade pública, conforme elencado  

nesta Resolução. 

 

Art. 14 Compete ao Órgão Municipal designado para realizar a gestão dos Benefícios Eventuais:  

I - a coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, a avaliação da prestação dos 

benefícios eventuais, bem como o seu financiamento; 

II - a realização de diagnóstico e monitoramento da demanda para constante ampliação da 

concessão dos benefícios eventuais; 

III- garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição dos benefícios  

eventuais; 

IV - afirmação dos benefícios eventuais  como direito relativo à cidadania. 

 

Art. 15 O prazo para regulamentação e execução dos Benefícios Eventuais no município de Ponta 

Grossa será 12 meses, a partir a aprovação desta Resolução. 

 
Sala de Sessões, 26 de novembro de 2020 

 

 

        Monica Mongruel                                                               Carla Bührer Salles Rosa      
     Presidente do CMAS                                                      Secretária Executiva do CMAS 
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