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RESOLUÇÃO CMAS-BH Nº 029, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017. 

 

Regulamenta critérios e prazos para concessão 

dos Benefícios Eventuais no município de Belo 

Horizonte e dá outras providências. 

 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELO HORIZONTE - CMAS/BH, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 10.836, de 29 de julho de 2015,  e 

pela Resolução CMAS-BH N° 66, de 21 de dezembro de 2016,  em sua 219 ª Plenária 

Ordinária , realizada em 08 de novembro de 2017, e 

 

considerando os artigos 15 e 22 da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 da Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS; 
 

considerando a Resolução nº 145 de 15 de outubro de 2004, do Conselho Nacional de 

Assistência Social, que “aprova a Política Nacional de Assistência Social”, a qual possui como 

um dos objetivos, a provisão de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social 

básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem; 

 

considerando a Resolução nº 269, de 13 de dezembro de 2006, do Conselho Nacional de 

Assistência Social, que “aprova a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema 

Único de Assistência Social – NOB-RH/Suas” e a definição das equipes técnicas de referência 

que compõem os serviços socioassistenciais; 

 

considerando a Resolução nº 212, de 19 de outubro de 2006, do Conselho Nacional de 

Assistência Social, que “propõe critérios orientadores para a regulamentação da provisão de 

benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social”; 

 

considerando o Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, que “dispõe sobre os 

benefícios eventuais de que trata o art. 22 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993”; 

 

considerando a Resolução nº 07, de 10 de setembro de 2009, da Comissão Intergestores 

Tripartite, que institui o “Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência 

de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS”; 
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considerando a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de 

Assistência Social que “aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais”; 

 

considerando a Resolução nº 39, de 09 de dezembro de 2010, do Conselho Nacional de 

Assistência Social, que “dispõe sobre o processo de reordenamento dos Benefícios Eventuais 

no âmbito da Política de Assistência Social em relação à Política de Saúde”; 

 

considerando a Resolução nº 17, de 20 de junho de 2011, do Conselho Nacional de Assistência 

Social, que ratifica a equipe de referência definida pela Norma Operacional de Recursos  

Humanos  do  Sistema  Único  de  Assistência  Social  -  NOB-RH/SUAS  e reconhece   as   

categorias   de   profissionais   de   nível   superior   para   atender   as especificidades dos 

serviços socioassistenciais e das funções essenciais de gestão do Sistema Único de Assistencial 

Social - SUAS; 

 

considerando a Resolução nº 33 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de 

Assistência Social, que “aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 

Social – NOB/SUAS” e estabelece as seguranças sociais afiançadas pelo Sistema; 

 

considerando o inciso II do artigo 13 e o artigo 36 da Lei Municipal nº 10.836, de 29 de julho de 

2015, que estabelece como competência do órgão gestor da Assistência Social a 

regulamentação da oferta e da gestão dos Benefícios Eventuais, dentre os quais os auxílios 

natalidade e funeral, observado o disposto na Lei Orgânica da Assistência Social e demais 

legislações aplicáveis, bem como os critérios estabelecidos pelo CMAS; 
 

 

RESOLVE: 

Capítulo I 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Regulamentar critérios e prazos para a concessão dos Benefícios Eventuais no 

município de Belo Horizonte, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 

Orgânica de Assistência Social – LOAS. 
 

Art. 2º Consideram-se Benefícios Eventuais, como direitos sociais legalmente assegurados, as 

provisões suplementares e temporárias para pessoas ou famílias em situação de insegurança 
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social ocasionada por vivências de perdas, danos e prejuízos, relacionadas às seguranças 

afiançadas pela política de assistência social. 

 

§1º São consideradas seguranças afiançadas pela política de assistência social: 
 

I – acolhida: provida por meio da oferta pública de espaços e serviços para a realização da 

proteção social básica e especial; 

II – renda: operada por meio de auxílios financeiros e da concessão de benefícios continuados, 

nos termos da lei, para cidadãos não incluídos no sistema contributivo de proteção social; 

III – convívio ou vivência familiar, comunitária e social: materializada por meio da oferta pública e 

continuada de ações profissionais que fomentem a construção, restauração e fortalecimento  

dos  laços  de  pertencimento,  de  natureza  geracional,  intergeracional, familiar e de 

vizinhança; 

IV  –  desenvolvimento  de  autonomia:  materializada  por  meio  da  oferta  pública  e 

continuada de ações profissionais que fomentem o desenvolvimento de capacidades e 

habilidades para o exercício do protagonismo, da cidadania e da conquista de melhores graus 

de liberdade e respeito à dignidade humana; 

V – apoio e auxílio: materializada por meio da oferta de auxílios em bens materiais e em 

pecúnia, em caráter transitório, denominados de Benefícios Eventuais, para famílias e 

indivíduos. 

 

§2º Não se incluem na condição de Benefícios Eventuais da assistência social, objeto desta 

Resolução, as provisões subsidiárias relacionadas às ações do campo da saúde, educação, 

habitação,  segurança  alimentar,  transporte,  trabalho  e  demais  políticas setoriais. 

 

Art. 3º Os Benefícios Eventuais integram organicamente as ofertas do Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais 

e humanos.  

 

Art.  4º São diretrizes  que  regem  a  gestão,  regulamentação  e  oferta  dos  Benefícios 

Eventuais: 
 

I. garantir a gratuidade da concessão; 

II. divulgar  amplamente  os  critérios  de  concessão  dos  Benefícios  Eventuais  nas unidades      

da Assistência Social responsáveis pela oferta dos mesmos; 
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III. garantir igualdade de condições no acesso aos Benefícios Eventuais, sem qualquer tipo de 

constrangimento, comprovação vexatória ou estigma ao cidadão e sua família; 

IV. garantir equidade no atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, assegurando 

equivalência às populações urbanas e rurais, em especial aos povos e comunidades 

tradicionais específicos; 

V. garantir qualidade e agilidade na concessão dos benefícios. 

 

Art. 5º Considera-se, para os fins desta Resolução: 
 

I. benefícios: provisões prestadas por meio de bens de consumo e/ou pecúnia. 

II. eventuais: vivências incertas e temporárias. 

III. inseguranças   de   acolhida,   convívio,   renda,   autonomia   e   apoio   e   auxílio: 

desproteções resultantes de vivências que ocasionem danos, perdas ou prejuízos e por 

isso requerem atenção imediata. 

IV. bens de consumo: a prestação material do benefício que esteja relacionado às provisões 

asseguradas pela assistência social; 

V. pecúnia: repasse de valor em espécie, crédito monetário ou transferência bancária, 

destinado à provisão de apoio e auxílio para famílias que vivenciam inseguranças sociais. 

 

Capítulo II 
 

DOS CRITÉRIOS E PRAZO 

 

Art. 6º São critérios para a concessão dos Benefícios Eventuais:  

I. vivência de vulnerabilidade ou risco relacional; 

II.  vivência de vulnerabilidade econômica; 

III. residência no município; 

IV. inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais. 

 

§1º Considera-se residente no município o individuo ou família que estabeleça moradia, em 

Belo Horizonte, mesmo que temporária.   

 

§2º Os critérios relacionados nos incisos I, II, III e IV não são necessariamente cumulativos; 

 

§3º Para fins de caracterização da vulnerabilidade temporária e/ou insegurança social 

considerar-se-á os riscos, perdas e danos que podem decorrer: 
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I. da falta de acesso a condições e meios para suprir a reprodução social cotidiana do  

solicitante e de sua família 

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. 

 

§4º. É vedada a utilização de corte de renda como fator de exclusão para o acesso aos 

Benefícios Eventuais. 

 

Art. 7º O Cadastro Único para Programas Sociais será utilizado com o objetivo de identificar os 

beneficiários dos Benefícios Eventuais, bem como para o estabelecimento de critérios de 

concessão e residência no município, desde que respeitada a supremacia do atendimento às 

necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. 

 

§ 1º Caso o beneficiário não esteja inscrito no Cadastro Único, a inclusão deverá ser 

providenciada logo após a concessão dos benefícios eventuais. 

 

§ 2º A ausência de documentação não se constitui impedimento para a concessão dos 

benefícios eventuais, devendo ser adotadas  as medidas que  viabilizem  o acesso do 

beneficiário à documentação civil. 

 

§ 3º A especificação da vivência de vulnerabilidade econômica e relacional, bem como o valor 

dos Benefícios Eventuais, serão estabelecidos em norma do poder executivo municipal e 

previstos na lei orçamentária anual, com base nos critérios estabelecidos nesta Resolução. 

 

§ 4º O órgão gestor da assistência social deverá assegurar a agilidade e a transparência no 

processo de concessão dos Benefícios Eventuais. 

 

§ 5º O prazo máximo para concessão dos Benefícios Eventuais é de 15 dias a partir da data de 

seu requerimento. 

 

Art. 8º A oferta de Benefícios Eventuais se dará por meio de bens de consumo e/ou pecúnia. 

 

Capítulo III 
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DO AUXÍLIO POR VIVÊNCIA DE SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA SOCIAL 
 

Art. 9º Os Benefícios Eventuais serão prestados em forma de auxílio por vivência de situação de 

insegurança social. 

 

Art. 10° As provisões previstas na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, em função de 

nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e calamidade púbica serão garantidas aos 

usuários através dos Benefícios Eventuais, uma vez que também podem caracterizar 

inseguranças sociais. 

 

Art. 11° A oferta dos auxílios por vivência de situação de insegurança social será realizada 

preferencialmente em pecúnia, tendo em vista a sua maior probabilidade de atribuir patamares 

de autonomia e dignidade às famílias e aos indivíduos que vivenciam inseguranças sociais. 

 

Art. 12º Os Benefícios Eventuais somente serão concedidos mediante a identificação da 

situação de insegurança social vivenciada pelo individuo e/ou família em atendimento e 

acompanhamento realizado por técnico de nível superior, que compõe as equipes de referência 

dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial, 

conforme estabelece a NOB-RH/Suas. 

 

Capítulo IV 
 

DA INTEGRAÇÃO ENTRE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS 
 

Art. 13º A gestão e oferta dos Benefícios Eventuais é integrada aos serviços socioassistenciais. 

 

Art. 14º Os técnicos de nível superior, das equipes de referência dos serviços 

socioassistenciais, deverão  avaliar  a  necessidade  de  inclusão  das  famílias  e/ou indivíduos, 

que solicitaram a concessão de Benefícios Eventuais, no processo de acompanhamento, 

obedecidas as orientações da regulamentação municipal. 

 

Art. 15º O requerimento dos Benefícios Eventuais será realizado nos serviços 

socioassistenciais. 

 

Art. 16º Os serviços socioassistenciais darão publicidade aos cidadãos sobre os Benefícios 

Eventuais, contemplando a divulgação dos critérios e prazos para concessão. 
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Parágrafo Único: A temporalidade da concessão dos Benefícios Eventuais obedecerá os prazos 

estabelecidos na regulamentação municipal. 

 

Capítulo V 
 

DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO 

 

Art. 17º O processo de reordenamento das provisões subsidiárias descritas no parágrafo 
 

2° do artigo 2° desta Resolução, implicará na transição dos mesmos para as demais políticas 

públicas, sem prejuízo da oferta pelo órgão gestor da assistência social enquanto o processo 

não for concluído, o qual deverá apresentar proposta de reordenamento junto ao CMAS. 

 

Art. 18º Em caso de estabelecimento de critérios de renda pelas demais políticas públicas no 

processo de reordenamento de insumos, isenções de taxas e outras concessões, a 

comprovação poderá se dar pela inscrição no CadÚnico. 

 

§1º A comprovação de inscrição no CadÚnico poderá ser realizada em qualquer tempo, pelo  

cidadão,  pelas  unidades  da  assistência  social  e  demais  órgãos  públicos,  de quaisquer 

poderes e entes da federação, por meio da Consulta Cidadão CadÚnico. 

 

§2º O comprovante de inscrição emitido pela Consulta Cidadão CadÚnico e outros instrumentos 

estabelecidos pelo órgão gestor da assistência social são suficientes para caracterização das 

famílias de baixa renda residentes no município. 

 

Art. 19º No processo de reordenamento dos Benefícios Eventuais, o órgão gestor da assistência 

social deverá estabelecer mecanismos e instrumentos de gestão que informatizem e 

simplifiquem os processos de trabalho,  concessão, acompanhamento, monitoramento, 

avaliação e controle social. 

Capítulo VI 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 20º O órgão gestor municipal da assistência social deverá prever o recurso próprio alocado 

no Fundo Municipal de Assistência Social e consignado na Lei Orçamentária Anual para o 

financiamento e gestão dos Benefícios Eventuais; 
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Art. 21º O poder executivo municipal deverá regulamentar a concessão dos Benefícios 

Eventuais no prazo máximo de 180 dias a partir da publicação desta resolução. 

 

Art. 23º Fica revogada a Resolução CMAS-BH nº 053, de 12 de novembro de 2014 e demais 

disposições em contrário. 

  

Art. 24º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2017. 

 

 

 

 

 Maria Cristina Silva 
 

Presidente do CMAS/BH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


