
Conselho Municipal de Assistência Social
Criado pela Lei Municipal n.º 3.296 de 11 de março de 1996

RESOLUÇÃO Nº 13 / 2021

Dispõe  sobre  a  Regulamentação  e  Critérios  para
concessão  dos  Benefícios  Eventuais  no  Âmbito  da
Política de Assistência Social no Município de Pará de
Minas  e  dá  outras  providências.(Altera  a  Resolução
29/2017).

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – Pará de Minas, no uso
das competências  e  das atribuições  que lhe  são  conferidas  pela  Lei  Federal  nº
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência
Social, alterada pela Lei n.º 12.435 – Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS e
pela  Lei  Municipal,  nº  6.019,  de  15  de  dezembro  de  2016,  de  acordo  com  o
Regimento Interno, na reunião Ordinária do dia 16 de janeiro de 2017.

CONSIDERANDO:
 Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social –

LOAS;
 Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada pela Resolução CNAS

nº  145,  de  15  de  outubro  de  2004  que  dispõe  sobre  o  Sistema  Único  de
Assistência Social – SUAS;

 Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução
CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009.

 Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, da Presidência da República,
que dispõe sobre os Benefícios Eventuais de que trata o artigo 22 da Lei nº
8.742, de 7 de dezembro de 1993;

 Resolução nº 648, de dezembro de 2018, do Conselho Estadual de Assistência
Social de Minas Gerais (CEAS/MG), que estabelece diretrizes para a regulação
dos Benefícios Eventuais no âmbito do Estado de Minas Gerais;

 Lei nº 6.019/2016, que dispõe sobre a Política Pública de Assistência Social do
Município, institui o Sistema Único de Assistência Social  de Pará de Minas –
SUAS/Pará de Minas, e dá outras providências;

 Orientações  técnicas  sobre  Benefícios  Eventuais  no  SUAS,  publicadas  em
formato digital pelo então Ministério do Desenvolvimento Social, em dezembro
de 2018; 

 Ata da reunião ordinária do CMAS nº 003/2021 de 07 abril de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º Regulamentar os critérios e prazos para concessão dos Benefícios
Eventuais, nos termos do inciso XVI do Art. 26 da Lei Municipal nº 6.019/2016.

Art.  2o Os  Benefícios  Eventuais  visam  o  atendimento  das  necessidades
humanas básicas e devem ser integrados aos demais serviços, programas, projetos
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e benefícios de assistência social do município, contribuindo, dessa forma, com o
fortalecimento das potencialidades de indivíduos e familiares.

§ 1º Os Benefícios Eventuais serão concedidos exclusivamente aos cidadãos
e as famílias residentes no município de Pará de Minas,  por profissionais de nível
superior  das  equipes  de  referência  dos  serviços  socioassistenciais  de  Proteção
Social Básica e Especial de média e alta complexidade.

§ 2º Os benefícios eventuais poderão ser concedidos conforme a necessidade
do requerente e a disponibilidade da administração pública.

§  3º Não  se  incluem  na  condição  de  Benefícios  Eventuais,  as  provisões
relacionadas aos serviços,  programas, projetos e benefícios afetos ao campo da
saúde,  da  educação,  da  habitação,  da  segurança  alimentar  e  demais  políticas
setoriais,  conforme  Resolução  do  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  n°
39/2010. 

§  4º  Para  fins  de  concessão  de  benefício  eventual,  deve-se  considerar  a
família o núcleo básico, vinculado por laços consanguíneos, de aliança ou afinidade
circunscrito a obrigações recíprocas e mútuas organizadas em torno de relações de
geração, gênero e homoafetiva que vivam sob o mesmo teto, bem como o núcleo
social unipessoal.

§  5º  O  Cadastro  Único  para  Benefícios  Sociais  do  Governo  Federal  –
CadÚnico  será  utilizado  para  fins  de  elegibilidade  da  prestação  dos  benefícios
eventuais, respeitada a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre
as exigências de rentabilidade econômica.

§ 6º Para concessão dos benefícios eventuais serão utilizadas as informações
do CadÚnico. Exceção concedida à pessoa em situação de risco e vulnerabilidade
que  impeça  a  realização  no  momento  da  concessão  devidamente  justificada,
conforme tratada este artigo. Caso o beneficiário não possua inscrição no CadÚnico,
a sua inclusão deverá ser providenciada imediatamente findada as motivações que
justificaram a não inscrição.

Art. 3o Os Benefícios Eventuais serão concedidos mediante a identificação da
situação de vulnerabilidade e risco social apresentada pela família no atendimento e/
ou acompanhamento realizado por profissionais de nível superior das equipes de
referência dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Especial de
média  e  alta  complexidade,  conforme  o  estabelecido  no  Sistema  Único  de
Assistência Social de Pará de Minas.

Art.  4o O  critério  de  renda  mensal  per  capita  familiar  para  acesso  aos
Benefícios Eventuais é igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo nacional,
desde  que  apresentem impossibilidade  de  arcar  por  conta  própria  com  o
enfrentamento  de  contingências  sociais  que  provoquem  riscos  e  fragilidade  a
manutenção da unidade familiar.

§  1º A  comprovação  das  necessidades  para  a  concessão  do  benefício
eventual será assegurada por profissional técnico que integre uma das equipes de
referência da Proteção Social,  sendo vedada qualquer  comprovação complexa e
vexatória de pobreza além de situações que provoquem constrangimento;
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§ 2º Deverá ser assegurado o atendimento e/ou acompanhamento da família
ou  da  pessoa  conforme  o  estabelecido  no  SUAS,  em  serviço  constante  da
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e indicada outras provisões que
auxiliem as famílias no enfrentamento das situações de vulnerabilidade familiar, a
sobrevivência de seus membros ou a manutenção da pessoa.

Parágrafo Único. Os Benefícios de Transferência de Renda  (Benefício de
Prestação  Continuada  -  BPC e o  Programa Bolsa  Família   -  PBF,  entre  outros
programas  governamentais) não serão  contabilizados  para  a  concessão  de
Benefícios Eventuais.

Art. 5o O benefício eventual só será concedido por meio da avaliação técnica
das situações de riscos, perdas e danos circunstanciais vivenciadas por indivíduos e
famílias. 

§  1º O  benefício  eventual,  será  pago  preferencialmente  à  mulher
responsável pela unidade familiar, quando cabível.

Art. 6o O recebimento do benefício eventual cessará quando:
 I  –  forem  superadas  as  situações  de  vulnerabilidade  e,  ou  riscos  que

resultaram na demanda de provisões materiais;
II – for identificada irregularidade na concessão ou nas informações que lhe

deram origem;
III – finalizar o prazo de concessão definido no ato da avaliação técnica.
Parágrafo Único. A concessão do benefício eventual poderá ser prorrogada

mediante avaliação técnica das necessidades de indivíduos e famílias nas ações de
atendimentos e ou acompanhamento familiar, realizadas pelos profissionais de nível
superior das equipes de referência dos serviços socioassistenciais.

Art. 7o Os benefícios eventuais serão ofertados nas seguintes modalidades:
I – Nascimento;
II – Morte;
III – Vulnerabilidade temporária; e
IV – Calamidade pública.

Do Benefício Auxílio-natalidade
Art. 8o O Benefício prestado em virtude de nascimento será concedido  em

parcela única, sob a forma de pecúnia ou bens de consumo, no percentual de no
mínimo 25% até 50% do salário-mínimo vigente na época, nos termos do Art. 39 da
Lei Municipal n.º 6.019/2016, para reduzir vulnerabilidade provocada por nascimento
de membro da família.

§1º O benefício de que trata o caput atenderá preferencialmente:
I  –  Necessidades dos familiares,  da  criança  ou das crianças que vão

nascer e de crianças recém-nascidas;
II  – Apoio à mãe e, ou à família nos casos de crianças que vierem a

falecer logo após o nascimento (Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007);
III  –  Apoio  à  família  quando  a  mãe e,  ou  a(s)  criança(s)  morrem em

decorrência de circunstâncias ligadas à gestação ou ao nascimento;
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§2º O benefício eventual em virtude de nascimento deverá ser concedido à
genitora e, ou à família do nascituro, caso a mãe esteja impossibilitada de requerer o
benefício ou tenha falecido.

§ 3º  Para a concessão do auxílio de que trata este artigo, a família deverá
procurar  as  equipes  de  referência  das  unidades  de  Centros  de  Referência  de
Assistência Social – CRAS, após o nascimento e no prazo máximo de 11 meses e
30  dias,  contados  do  dia  do  nascimento  da  criança  para  a  comprovação  dos
requisitos necessários e adoção das medidas legais cabíveis.

Para  comprovação  dos  requisitos  deverão  ser  apresentados  os  seguintes
documentos:

I) Documentos originais com assinaturas e carimbos impressos em papel A4
branco:

 Autorização de pagamento;
 Parecer técnico da equipe de referência da Proteção Social Básica;
 Folha  Resumo  do  CadÚnico  constando  todos  os  componentes  da  família

(incluindo a criança recém-nascida), endereço e rendimentos atuais, e a data
da última atualização cadastral que deverá ser inferior ou igual a 12 meses;

 Documento que comprove a situação de residência há pelos menos 01 (um)
ano no município antes da gestação. A comprovação poderá ser feita através
de matrícula escolar dos filhos, registro no PSF do bairro, entre outros;

II) Cópias legíveis (caso o requente apresente cópias ilegíveis, este deverá
providenciar novas cópias):

 Documentos pessoais do requerente (carteira de identidade e/ou carteira de
trabalho, e/ou carteira de motorista e CPF);

 Documentação  que  comprove  vínculo  e  cuidado,  tais  como  termo  de
responsabilidade, termo de guarda ou sentença judicial, quando for o caso;

 Comprovante de residência atualizado (máximo 3 meses);
 Certidão de nascimento e no caso de natimorto, deverá apresentar certidão

de óbito;
 Cartão bancário ou comprovante de abertura de conta, exceto nos casos em

que o requerente comprovar a impossibilidade de abrir a conta social1.
§ 4º  A família  deverá ser  inserida no Serviço de Proteção e Atendimento

Integral à Família – PAIF para acompanhamento, cabendo aos profissionais de nível
superior das equipes de referência, o estabelecimento do tempo de permanência no
acompanhamento familiar;

§  5º O  Benefício  será  prestado  de  forma  múltipla  quando  constatada  a
gestação múltipla; 

§ 6º O auxílio-natalidade será pago preferencialmente à mãe, ou ao pai ou, na
falta desses, a quem detiver, legalmente, a guarda das crianças;

§ 7º  No caso da genitora ser adolescente, será necessária a apresentação
também da documentação do seu responsável legal.

1 O Banco Central, através do artigo 2 da Resolução 3.919/2010, em vigor desde 1º de março de 2011, deixa 
claro que não pode haver cobrança de tarifas de serviços bancários essenciais a pessoas naturais. 
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Parágrafo  Único.  Observamos  que  para  além  da  concessão  ou  não  do
auxílio-natalidade  (sob  a  forma  de  pecúnia  ou  bens  de  consumo),  o evento  do
nascimento  envolve  inúmeras  preparações  no  interior  da  família  para  o  futuro
acolhimento da criança, desde a aceitação da gestação e as implicações de cuidado
responsivo a serem adquiridos pela família, a formação dos vínculos, os direitos da
gestante, dos pais/ responsáveis e da criança, orientações quanto ao registro civil e
à importância da atualização cadastral no CadÚnico após o nascimento, entre outros
direitos e orientações sociais a serem repassadas à família,  não se limitando ao
início do processo de requerimento após o nascimento. Dessa forma, a oferta deste
benefício  eventual  deve  ser  potencializada  com  as  demais  ações  do  SUAS  e
mediante a articulação com as demais políticas públicas, conforme a necessidade e
o desejo da família. 

Do Benefício Auxílio-funeral
Art. 9º O benefício prestado em virtude de morte será concedido na forma de

prestação de serviços funerários e pagamento de despesas relacionadas:
I – ao fornecimento de urna funerária e ornamentação básica;
II – ao tratamento e higienização do corpo utilizando técnicas atualizadas;
III – a isenção da taxa para disponibilização para velório;
IV – ao sepultamento: abertura de cova e colocação de placa de identificação.

§ 1º Para a concessão do auxílio que trata o caput, a família deverá procurar
a sociedade empresária contratada pelo Município e requerer o atendimento gratuito
(que será concedido nos padrões contratados pelo município, de forma gratuita). O
representante da contratada, por sua vez, ficará responsável pelo encaminhamento
formal da família para atendimento na unidade de CRAS de referência da família,
para fins da comprovação dos requisitos necessários e adoção das medidas legais
cabíveis.

§ 2º  O auxílio-funeral será concedido em número igual ao da ocorrência de
falecimentos na família. 

§ 3º O requerimento do auxílio-funeral poderá ser realizado por um integrante
da família (neste caso específico incluindo a família  extensa),  pessoa autorizada
mediante procuração, representante de instituição pública ou privada, ou outro órgão
municipal que acompanhou, acolheu ou atendeu a pessoa antes de seu falecimento.

§  4º  Em  caso  de  falecimento  de  pessoa  de  arranjo  familiar unipessoal
(composta por apenas uma pessoa), o requerimento do auxílio-funeral poderá ser
realizado por um integrante da família, ou outro órgão municipal que acompanhou,
acolheu ou atendeu a pessoa antes de seu falecimento.

§ 5º  No caso de falecimento de pessoa em situação de rua, ou pessoa em
isolamento  sem  vínculos  familiares  as  provisões  deverão  ser  providenciadas
diretamente através aos profissionais de nível superior das equipes de referência
que  atende  este  segmento,  restringindo-se  a  apresentação  dos  documentos
possíveis;

§ 6º Os serviços funerários, especificados neste artigo, deverão ser prestados
de forma totalitária, não cabendo a sua fragmentação;

§ 7º Caracterizada a impossibilidade da concessão do benefício devido a não
localização  do  núcleo  familiar  do  falecido  para  análise  da  renda  familiar,  será
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permitido ao técnico a ampliação da avaliação para família extensa e/ou rede de
apoio. Neste caso, deverá ser expedido parecer técnico devidamente fundamentado
que  elenque  as  vulnerabilidades  advindas  do  óbito  e  justifique  a  concessão  do
benefício. 

§ 8º A apresentação da documentação comprobatória no CRAS de referência
deverá considerar o prazo de pelo menos 07 dias, em respeito ao luo da família e no
máximo 30 dias. Caso estejam em condições, ficará a critério dos familiares realizar
o procedimento antes do prazo estipulado;

§ 9º São documentos indispensáveis para requerer o auxílio-funeral:
I – Declaração ou certidão de óbito;
II – Comprovante de residência do requerente, atualizado (máximo 3 meses);
III  –  Documentos pessoais do requerente (carteira de identidade e/ou carteira de
trabalho, e CPF);
IV – Parecer técnico da equipe de referência da Proteção Social Básica ou Especial;
V  –  Folha  Resumo  do  CadÚnico  da  família  requerente,  constando  endereço,
composição familiar, rendimentos atuais e a data da última atualização cadastral que
deverá ser de período inferior ou igual a 12 meses, exceção concedida à pessoa em
situação de rua tratada no parágrafo 6º deste artigo.

§ 10º  Para o atendimento do serviço de translado do corpo,  o técnico ao
tomar ciência da demanda deverá comunicar imediatamente ao Setor Administrativo
da  Secretaria  Municipal  de  Assistência  e  Desenvolvimento  Social,  informando  o
nome  completo  do  falecido,  cidade  onde  se  encontra  o  corpo  para  obter  a
autorização e posteriormente encaminhar a documentação necessária;

§ 11º O evento da morte poderá gerar inúmeros conflitos familiares, seja por
ausência de bens materiais ou resultante da partilha de bens, responsabilização no
cuidado  de  crianças  e  pessoas  idosas  que  poderão  ser  prejudicadas,  gerando
processos de isolamento social, violências, entre outras questões. Dessa forma, a
oferta do benefício eventual deve ser potencializada com as demais ações do SUAS
e mediante a articulação com as demais políticas públicas, conforme a necessidade
e o desejo da família. A família poderá ser inserida para acompanhamento no PAIF,
cabendo aos profissionais de nível superior das equipes de referência a definição da
necessidade de acompanhamento familiar.

Do Benefício de Vulnerabilidade Temporária e Calamidade Pública
Art.  10º  O  Benefício  de  Vulnerabilidade  Temporária  é  aquele  prestado  à

família  ou  ao  individuo  visando  minimizar  situações  de  riscos,  perdas  e  danos
decorrentes  de  contingências  sociais.  O  Benefício  prestado  em  virtude  de
Calamidade Pública é aquele voltado para o atendimento das vítimas de calamidade
pública, de modo a garantir a sobrevivência e a reconstrução da autonomia destas,
conforme Decreto Municipal expedido pelos órgãos competentes.

 Art. 11º O benefício prestado em virtude de vulnerabilidade temporária será
concedido a família inscrita no CadÚnico, em situação de pobreza, extrema pobreza
e/ou em situação de vulnerabilidade social, caracterizada por profissionais de nível
superior  das  equipes  de  referência  dos  serviços  socioassistenciais  de  Proteção
Social Básica e Especial de média e alta complexidade da Secretaria Municipal de
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Assistência e Desenvolvimento Social,  mediante parecer técnico com fundamento
social objetivo de cada pessoas e/ou família que fará jus ao benefício.

§  1º São  documentos  necessários  básicos  para  requerer  o  benefício  de
vulnerabilidade temporária:
I  –  Documentos  pessoais  do  requerente  (carteira  de  identidade e/ou carteira  de
trabalho, e CPF);
II – Comprovante de residência, atualizado (máximo 3 meses);
III  –  Parecer  técnico  da  equipe  de  referência  da  Proteção  Social  Básica  ou  da
Proteção Social Especial de Média Complexidade, conforme atribuição de cada nível
de proteção estabelecido no SUAS;
IV – Folha Resumo do Cadastro Único constando todos os componentes da família,
endereço e rendimentos atuais e a data da última atualização cadastral deverá ser
de período inferior ou igual a 12 meses;
V  –  Outros documentos solicitados em legislações específicas do benefício  e/ou
detalhados na Carta de Serviços ao Usuário da SMADS.

Art.  12º Serão  considerados  Benefícios  Eventuais  de  Vulnerabilidade
Temporária do Município:
a)  Documentação civil: Consiste  em solicitar  a isenção da taxa de emissão da
segunda via de certidões (nascimento, casamento, óbito) e da obtenção da segunda
via  de  documento  que  exigem  o  pagamento  de  taxa  de  emissão,  depois  de
verificada a inexistência de gratuidade para este fim. A documentação civil básica é
direito garantido por leis específicas de outras políticas públicas pertencentes ao
sistema de garantias de direitos. A política de Assistência Social atua como vetor
para  o  acesso  a  estas  demandas,  nesse  sentido  as  normativas  e  critérios
específicos compete ao órgão executor;

§ 1º Para a isenção da taxa de 2ª via da Carteira de Identidade, deverão ser
atendidos os critérios do Instituto de Identificação de Minas Gerais em vigor (nesta
data a Portaria nº 001 de 18 de março de 2020), que dispõe sobre as isenções de
taxa de pagamento, em casos de hipossuficiência de renda;

§ 2º A família poderá ser inserida no acompanhamento do PAIF, cabendo aos
profissionais de nível superior das equipes de referência a definição da necessidade
de acompanhamento familiar;

b) Fotografia: Para emissão de documentação civil:
§ 1º A família poderá ser inserida no acompanhamento do PAIF, cabendo aos

profissionais de nível superior das equipes de referência a definição da necessidade
de acompanhamento familiar; 

§  2º  O  Benefício  Eventual  realizado  mediante  a  concessão  gratuita  de
fotografia,  por  constituir-se  em uma prestação temporária,  poderá  ser  concedido
uma única vez por pessoa, dentro de um período mínimo de 12 meses.

§  3º  Esse  benefício  eventual  poderá  ser  ampliado  para  outras  situações,
desde que apresentada a devida justificativa, mediante emissão de parecer técnico
da equipe de referência do Serviço de Proteção Social  Básica ou do Serviço de
Proteção Social  Especial  de  Média  Complexidade,  que  estiver  acompanhando a
família.
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c)  Alimentação: Será  concedido  a  indivíduos  em situação  de  vulnerabilidade  e
risco,  priorizando  sempre  que  necessário  crianças,  idosos,  gestantes,  nutrizes.
pessoas com deficiência e famílias em vulnerabilidade temporária. Serão fornecidos
itens  básicos  de  alimentação  que  compõem  a  cesta  básica  com  o objetivo  de
complementar a alimentação familiar e contribuir para a melhora do desenvolvimento
físico e cognitivo dos usuários.

§ 1º A família deverá ser inserida no acompanhamento do PAIF, e elaborar o
Plano  de  Acompanhamento  Familiar  –  PAF,  cabendo  aos profissionais  de  nível
superior das equipes de referência o estabelecimento do tempo de permanência no
acompanhamento familiar; 

§  2º  O  Benefício  Eventual  de  Alimentação,  por  constituir-se  em  uma
prestação temporária, poderá ser concedido conforme critério técnico, não podendo
se configurar como concessão contínua para o benefício eventual.

d)  Locomoção: Passagens  intermunicipais  e  interestaduais  para  pessoas  em
situação de rua e ou risco social que pretendem regressar a sua cidade de origem
ou  outras  localidades  onde  possuem  familiares.  Incluem-se  nesse  item,  após
justificativa técnica fundamentada, as famílias ou pessoas residentes no município
que desejam retornar a sua cidade de origem ou cidade com referências familiares
ou  com  vistas  atender  outras  situações  imprescindíveis  à  superação  das
adversidades enfrentadas, nos termo do Art. 42 da Lei 6.019/2016;

§ 1º Considerando que a concessão dos benefícios eventuais está integrada
ao Serviço ofertado à população usuária, prevalecerá, para efeito de deferimento do
beneficio, o estudo e avaliação do caso a ser realizado pelo técnico responsável no
atendimento/acompanhamento  da  família,  conforme  procedimentos  previstos  na
metodologia do Serviço. 

§ 2º Avaliada a necessidade pelos profissionais de nível superior das equipes
de referência, poderão ser aprovados e custeados pelo Município os pagamentos de
despesas de deslocamento, nas seguintes situações: 
I)  necessidade  de  remoção  de  indivíduo  ou  família  em  situações  diversas,  por
exemplo para afastamento de situação de violação de direitos;
II) atender situações de migração, conforme interesse dos próprios migrantes;
III) entrevistas de emprego, ou outra oportunidade de acesso ao mundo do trabalho;
IV) realização de visita familiar a adolescente acautelado/apreendido/internado em
unidade de acautelamento ou internação fora do Município.

§ 3º Sugerimos, entretanto, que o processo de concessão da passagem seja
norteado por procedimentos que envolvam contatos com referências familiares e/ou
outros vínculos ou instituições existentes na cidade de destino, garantindo assim a
acolhida e a receptividade do cidadão ou da família solicitante. 

§ 4º As passagens intermunicipais e interestaduais para pessoas em situação
de rua que pretendem regressar a sua cidade de origem ou cidade com familiares,
poderá ser concedida uma única vez por pessoa, dentro de um período mínimo de
12 meses. 
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e) Outras situações de vulnerabilidades sociais temporárias estabelecidas no art.
42  da  Lei  nº  6.019/2016,  a  partir  da  avaliação  técnica  serão  enquadrados  nos
benefícios eventuais disponíveis que atendam a vulnerabilidade e/ou risco sociais
que a família estiver vivenciando.

§ 1º A família poderá ser inserida no atendimento e/ou acompanhamento do
PAIF  e/ou  no   Serviço  de  Proteção  e  Atendimento  Especializado  a  Famílias  e
Indivíduos  – PAEFI,  dependendo  da  situação  de  vulnerabilidade  e/ou  risco  que
estiver  inserida,  cabendo  aos profissionais  de  nível  superior  das  equipes  de
referência a definição da necessidade de acompanhamento familiar;

Art. 13º O benefício prestado em virtude de desastre ou Calamidade Pública
será concedido na forma de pecúnia ou bens de consumo, em caráter provisório e
suplementar, mediante parcela única, com valor de até um salário-mínimo vigente à
época. Tal benefício deverá prover meios para sobrevivência material e a redução
dos  danos,  garantir  condição  de  minimizar  as  rupturas  ocorridas  e  proporcionar
condição de convivência familiar e comunitária.

§ 1º Consideram-se situações de calamidade pública os eventos anormais,
decorrentes  de  baixas  ou  altas  temperaturas,  tempestades,  enchentes,  inversão
térmica,  desabamentos,  incêndios,  epidemias,  os  quais  causem  sérios  danos  à
comunidade afetada, inclusive à segurança ou à vida de seus integrantes, e outras
situações imprevistas ou decorrentes de caso fortuito. Caracteriza-se pela situação
de  alteração  intensa  e  grave  das  condições  de  normalidade  que  implica  a
decretação  em  razão  de  desastre  que  comprometa  substancialmente  sua
capacidade de resposta.

§ 2º A proteção da Assistência Social em situações de desastre é destinada
às famílias e indivíduos afetados que se encontrem em situação de vulnerabilidade
social,  causadas  pelo  desastre,  na  qual  configure  insegurança  social,  seja  em
relação a sobrevivência, acolhida e, ou ao convívio.

§ 3º A ocorrência de desastres de grandes proporções constitui calamidade
pública  e  deverá  ter  reconhecimento  jurídico-formal  de  estado  ou  situação  de
anormalidade pelo Poder Público.

§ 4º As provisões nas situações de desastres, emergências e calamidades
públicas são diversas, sendo, portanto, aquelas reguladas nas modalidades morte,
nascimento  e  vulnerabilidade temporária.  O atendimento  emergencial  deverá  ser
realizado em conjunto com a defesa civil.

§ 5º As  provisões  deverão ser  ofertadas mediante  o  cadastramento  das
famílias atingidas, conforme as suas necessidades e as prioridades elencadas em
conjunto com os demais órgãos envolvidos. 

Nos casos emergenciais em que não for possível avaliação técnica prévia, o
benefício deverá ser concedido:

I  –  nas  situações  de  emergência  e  calamidade  pública,  após  o
cadastramento de indivíduos e famílias;

II – em situações de grave padecimento, ou dano emergente, após breve
justificativa. Neste caso, o técnico de nível superior realizará o referenciamento ao
equipamento socioassistencial e o encaminhamento para a inscrição no CadÚnico,
quando cabível o procedimento.
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Disposições finais:
Art. 14º Nas situações de vulnerabilidade e/ou risco social em que as famílias

não se  enquadrarem nos  critérios  estabelecidos  nesta  Resolução,  os  Benefícios
Eventuais poderão ser concedidos mediante emissão de parecer técnico da equipe
de referência  do  Serviço  de  Proteção Social  Básica  ou  do  Serviço  de  Proteção
Social  Especial  de Média Complexidade, apresentando a devida justificativa, que
também  ser  analisada  pela  gestão  da  SMADS  e  a  concessão  será  realizada
conforme a disponibilidade da administração pública.

Art. 15º O profissional responsável pelo atendimento e/ou acompanhamento
do usuário deverá alimentar o sistema digital adotado no município (versão digital do
Prontuário SUAS proposto pelo Ministério da Cidadania), nas abas específicas de
benefícios  eventuais:  solicitados/concedidos/não  concedidos,  com  o  objetivo  de
garantir o registro e monitoramento das concessões.

Art. 16º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 17º Esta Resolução altera a Resolução 29/2017.

Pará de Minas, 07 de abril de 2021.

Adriana da Silva Naime 
Presidente do CMAS -Gestão 2020/2021
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