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DECRETO Nº. 57 /2019    

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA 
LEI MUNICIPAL N° 05/2019, TENDO EM 
CONTA O DISPOSTO NO ART. 22, DA LEI 
FEDERAL Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 
1993 – LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – LOAS, PARÁGRAFOS 1º E 2º, 
ALTERADA PELA LEI Nº 12.435/2011, DEFINE 
CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DOS 
BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL EM CASO DE CIRCUNSTÂNCIAS 
TEMPORÁRIAS, EMERGENCIAIS E DE 
CALAMIDADE PÚBLICA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
                             

O PREFEITO MUNICIPAL DE COROATÁ, 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica 
do Município, na Constituição Federal, e ainda, o 
disposto na Lei Municipal nº 05/19; 
 
CONSIDERANDO, o que determina o art. 22, 
parágrafos 1° e 2° da Lei Federal nº 8.742/1993 – Lei 
Orgânica da Assistência Social – LOAS, alterada 
pela Lei nº 12.435/2011; 

CONSIDERANDO, que cabe ao Município 
desenvolver programas de assistência social 
compreendendo ações integradas e complementares 
que visem à melhoria da qualidade de vida dos 
beneficiários do Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS; 

 CONSIDERANDO, por fim, que estes benefícios 
eventuais terão como objetivo atender às famílias em 
situação de risco e vulnerabilidade social; 

  

 DECRETA: 
Art. 1º. Os benefícios eventuais são provisões 
suplementares e provisórias que deverão ser 
prestadas a todos os sujeitos de direitos, ou, a núcleos 
familiares, em virtude de nascimento, morte, 
situações de vulnerabilidade temporária e calamidade 
pública, na forma prevista no art. 22 da Lei Federal 
nº 8.742 de 1993, alterada pela Lei nº 12.435/2011. 

  § 1º O benefício eventual destina-se aos sujeitos de 
direito e às famílias, com impossibilidade de arcar 
por conta própria, com custos, materiais e imateriais, 
decorrentes do enfrentamento de contingências 
sociais, cuja ocorrência provoquem riscos e 
fragilizem a manutenção do núcleo familiar, e a 
sobrevivência de seus membros. 

§ 2º Os benefícios eventuais integram organicamente 
as garantias do Sistema único de Assistência Social – 
SUAS. 

 
Art. 2º. A concessão dos benefícios eventuais 
previstos na Lei Municipal nº 05/19, destina-se aos 
sujeitos de direitos e às famílias residentes no 
Município de Coroatá, com renda familiar mensal per 
capita igual ou inferior a ¼ do salário mínimo, que se 
encontrem em situação de risco, notadamente, quanto 
ao disposto no art. 1°, § 1° deste Decreto. 
   
§ 1º Para fins do cálculo da renda mensal per capita 
prevista no art. 2°, considera-se, para tanto, a soma 
dos rendimentos mensais recebidos pelos membros 
da unidade familiar, divididos pelo número total de 
membros do grupo familiar que residam no mesmo 
domicilio, cujo resultado deve ser igual ou inferior a 
¼ do salário mínimo.  
 
§ 2º No cálculo da renda familiar não serão 
computados recursos provenientes de Programas 
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Sociais e do Benefício de Prestação Continuada – 
BPC. 
 
Art. 3°. Os benefícios eventuais de que trata este 
Decreto, poderão ser concedidos pelo órgão gestor da 
Política de Assistência Social, ou, pelos Centros de 
Referência de Assistência Social – CRAS. 
 
Art. 4º.  A condição de vulnerabilidade social para 
concessão dos benefícios eventuais, de que trata o art. 
1° deste Decreto, será comprovada por meio de 
parecer técnico realizado por assistentes sociais dos 
Centros de Referências de Assistência Social – 
CRAS, do Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social – CREAS, ou, do órgão gestor da 
Política de Assistência Social do Município de 
Coroatá. 
 
Art. 5º.  Nos casos em que as famílias ou sujeito de 
direito, postulante a qualquer dos benefícios 
eventuais previstos na Lei Municipal n° 05/2019, não 
se enquadrarem no critério de renda mensal per 
capita familiar, nos prazos ou na falta de algum 
documento exigido para a análise prévia do 
requerimento apresentado pelos interessados, a 
análise do pedido estará condicionado à prévia 
emissão de parecer técnico, nos termos do art. 4° 
deste Decreto, mediante justificativa devidamente 
fundamentada, para fins de concessão ou não do 
benefício  pleiteado. 

Art. 6º. Os benefícios eventuais poderão ser 
concedidos cumulativamente com outros benefícios 
previstos neste Decreto, desde que atendida a 
finalidade social a que se destina, e, mediante 
emissão de parecer técnico, justificando a imperiosa  
 
 
necessidade da acumulação nos termos do art. 4° 
deste Decreto.  

  
 Art. 7º. O benefício eventual concedido em virtude 
de nascimento, constitui-se em uma prestação 
temporária não contributiva da assistência social, a 
ser ofertado em bens materiais, (kit de vestuário e 
higiene), ou, pecúnia correspondendo ao valor de 1/3 
do salário mínimo vigente, para atender necessidades 
advindas do nascimento de membro da família 
enquadrada na situação prevista no art. 1° deste 
Decreto, e conforme disposto no anexo I deste 
Decreto. 
 
§ 1º O benefício eventual concedido em virtude de 
nascimento, referido no art. 7°, pode ser requerido a 
partir do 6º (sexto) mês de gestação, ou, em até 30 
dias após o nascimento. 
 
§ 2º A concessão do benefício por nascimento poderá 
ocorrer em até 30 (trinta) dias após o nascimento. 
 
§ 3º No ato do requerimento do benefício por 
nascimento, deverão ser apresentados os seguintes 
documentos, os quais, serão anexados posteriormente 
ao parecer técnico:  
I - Comprovante de gestação (Cartão da Gestante 
com acompanhamento pré-natal) ou após o 
nascimento apresentando a Declaração de Nascido 
Vivo ou Certidão de Nascimento; 
II - Carteira de Identidade e CPF do responsável; 

III - Comprovante de residência;  

IV - Comprovante de rendimentos. 
 
Art.8º. O Benefício prestado em virtude da 
ocorrência do evento morte, constitui-se em uma 
prestação temporária, não contributiva, que deverá  
 
ser custeado pelo Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS, em bens de consumo, ou, em 
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pecúnia, correspondendo em até 70% do valor do 
salário mínimo vigente à época da apresentação do 
requerimento, destinado a auxiliar no pagamento de 
parte das despesas funerárias, às famílias que estejam 
enquadradas na situação prevista no art. 1° deste 
Decreto. 
 
§1º O benefício requerido na forma do art. 8º, será 
concedido em bens de consumo, ou, em serviços, 
destinados a suprimir a necessidade emergencial em 
decorrência de óbito, ou, em pecúnia, no prazo de até 
90 (noventa), dias a contar do óbito, cujo valor do 
reembolso, estará adistrito aos itens dispostos no 
anexo II deste Decreto, naquilo que lhe for aplicável, 
podendo inclusive, haver elevação do percentual 
previsto no caput deste artigo, desde que a elevação 
da despesa, mostre-se compatível com a média de 
mercado, em relação à demanda apresentada, 
mediante a efetiva comprovação por notas fiscais, 
que atestem a aquisição dos itens necessários à 
realização do ato fúnebre, ou, a prestação do serviço. 
 
§2º Tratando-se de usuários da política de assistência 
social que estiverem com os vínculos familiares 
rompidos, inseridos nos serviços de alta 
complexidade o responsável pela entidade poderá 
solicitar o auxílio funeral ao Município, ou quaisquer 
outros benefícios inseridos no SUAS. 
 
§3º Tratando-se de usuários da Política de 
Assistência Social que estiverem com os vínculos 
familiares rompidos, e/ou, em situação de abandono, 
ou situação de rua, a Secretaria Municipal de 
Assistência Social, poderá, de ofício, implementar 
quaisquer benefícios previstos neste Decreto e na Lei 
Municipal n° 05/2019. 
 
 

§4º No ato do requerimento do benefício por morte, 
deverão ser apresentados os seguintes documentos, 
os quais serão anexados ao Parecer Técnico: 
I - Declaração e/ou Certidão de Óbito 

II - Carteira de Identidade e CPF do responsável; 

III - Comprovante de residência;  

IV - Comprovante de rendimentos. 

§ 5º O benefício prestado em virtude de morte, será 
concedido na forma de bens de consumo, em 
pecúnia, e atenderá, prioritariamente: 
I - Às despesas com funerária, velório e 
sepultamento; 

II - Às necessidades urgentes da família para 
enfrentar riscos e vulnerabilidades advindas da morte 
de um de seus provedores ou membros, inclusive, 
traslado intermunicipal e interestadual, desde que 
haja disponibilidade financeira para a execução da 
despesa, e, que os preços praticados pelo prestador do 
serviço seja compatíveis com a média de mercado 
mediante comprovação analítica da despesa por meio 
da apresentação pelo interessado, de planilha 
orçamentária, e de nota fiscal da prestação do serviço 
ou entrega do produto. 
 
Art. 9°. O benefício eventual devido em virtude de 
vulnerabilidade temporária, constitui-se em uma 
prestação temporária não contributiva, devida pelo 
Sistema único de assistência Social - SUAS, e, 
caracteriza-se 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. 
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§1º Os riscos, as perdas, e os danos referidos neste 
Decreto, podem decorrer da falta de condições 
econômicas, ou psicológicas por parte do interessado, 
ou ainda, por não dispor o sujeito de direito ou o 
núcleo familiar a que ele pertence, das condições 
mínimas, necessárias a produzir segurança social e 
suprir as necessidades básicas do interessado ou de 
sua família, essencialmente, a de alimentação, 
vestuário, moradia, além de outras situações sociais 
que lhe comprometam a sobrevivência;  
 
§ 2º No ato do requerimento de benefício em 
decorrência de vulnerabilidade temporária deverão 
ser apresentados os seguintes documentos, os quais 
serão anexados ao Parecer Técnico: 
I - Carteira de Identidade e CPF do responsável; 

II - Comprovante de residência;  

III - Comprovante de rendimentos. 

§ 3º O benefício eventual devido em decorrência de 
vulnerabilidade temporária constitui-se na concessão 
de: 
I - Alimentos (cesta básica), conforme disposto no 
anexo III deste Decreto; 
II – Expedição de documentos; 
III - Auxílio aluguel, no percentual máximo de até, 
50% salário mínimo vigente, à época da ocorrência 
do fortuito, pelo prazo até 6 meses, mediante a 
devida comprovação da ocorrência do fato gerador 
do direito ao benefício, podendo ser prorrogado por 
igual período, ou, enquanto perdurar a situação de 
risco ou vulnerabilidade social do beneficiário, 
condicionada a prorrogação do benefício à emissão 
de parecer técnico, nos termos do que estabelece o 
art. 4° deste Decreto. 
IV - Passagens rodoviárias, não excedendo o 
percentual de 50% do salário mínimo, para garantia 
de acesso aos serviços e benefícios socioassistenciais,  
 

e a convivência familiar e comunitária, desde que 
comprovada a necessidade por meio de parecer 
técnico, nos termos do art.4º deste Decreto. 
  
Art.10° O benefício eventual devido em virtude de 
desastre ou calamidade pública constitui-se em uma 
provisão suplementar e provisória, não contributiva 
da Assistência social para garantir meios necessários 
à sobrevivência da família e do indivíduo, 
objetivando assegurar a dignidade e a reconstrução 
da autonomia familiar e pessoal.  
 
§ 1º A concessão do benefício eventual em virtude da 
ocorrência de desastre ou situação de calamidade 
pública, é devida mediante a inequívoca 
comprovação da ocorrência de situações anormais, 
advindas de baixas ou altas temperaturas, 
tempestades, enchentes, inversão térmica, elevação 
do volume das chuvas que provoquem desabamentos, 
inundações, e obriguem a mudança de domicilio de 
famílias que residam em área de risco, devidamente 
reconhecido o risco pela defesa civil municipal, 
estadual, ou pelo corpo de bombeiros da respectiva 
circunscrição, a ocorrência, de terremotos, tornados, 
ciclones, ou ainda, incêndios ou epidemias, que 
potencializem a ocorrência de sérios agravos à 
sobrevivência, à saúde, e à segurança da comunidade. 
 
§ 2º O benefício eventual devido em decorrência de 
desastre ou calamidade pública constitui-se na 
concessão de: 
I - Alimentos (cesta básica), conforme disposto no 
anexo III deste Decreto;  
II - Colchão e cobertores; 
III – Expedição de documentos; 
IV - Auxílio aluguel, no percentual máximo de até, 
50% salário mínimo vigente, à época da ocorrência 
do fortuito, pelo prazo até 6 meses, mediante a 
devida comprovação da ocorrência do fato gerador  
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do direito ao benefício, podendo ser prorrogado por 
igual período, ou, enquanto perdurar a situação de 
risco ou vulnerabilidade social do beneficiário, 
condicionada a prorrogação do benefício à emissão 
de parecer técnico, nos termos do que estabelece o 
art. 4° deste Decreto. 
V - Passagens rodoviárias, não excedendo o 
percentual de 50% do salário mínimo, para garantia 
de acesso aos serviços e benefícios socioassistenciais, 
e a convivência familiar e comunitária, desde que 
comprovada a necessidade por meio de parecer 
técnico, nos termos do art.4 deste Decreto. 
 
 § 3º No ato do requerimento do benefício em virtude 
de desastre ou calamidade pública deverão ser 
apresentados os seguintes documentos, salvo em caso 
da perda de todos os pertences pessoais: 
I - Carteira de Identidade e CPF do responsável; 

II - Comprovante de residência;  

III - Comprovante de rendimentos. 

Art. 11° A ausência de documentação pessoal, não 
será motivo de impedimento para a concessão dos 
benefícios eventuais devidos aos usuários do SUAS, 
devendo a Secretaria Municipal de Assistência Social 
adotar as medidas necessárias ao acesso à 
documentação civil e demais registros para ampla 
cidadania. 
 
Art. 12°. Caberá ao órgão gestor da política de 
assistência social do Município de Coroatá: 

I - A coordenação geral, a operacionalização, o 
acompanhamento, a avaliação da concessão 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 - a expedição de instruções e a elaboração de 
formulários e modelos de documentos necessários à 
operacionalização dos benefícios eventuais. 
IV - Garantir a inserção e o acompanhamento das 
famílias beneficiárias nos serviços ofertados pela 
proteção social básica e especial, para a superação 
das situações de vulnerabilidade social, fortalecendo 
a autonomia das famílias. 
V – Dar ampla publicidade à forma como se dará o 
acesso aos benefícios regulamentados neste Decreto; 

VI - Encaminhar ao CMAS relatório semestral de 
gestão dos benefícios eventuais. 

VII - viabilizar a articulação com as demais políticas 
intersetoriais e com o sistema de garantia de direitos. 
 
Art. 13. Ao Conselho Municipal de Assistência 
Social - CMAS, compete: 

I - Acompanhar periodicamente a concessão desses 
benefícios, no âmbito do município, por meio da lista 
de concessões fornecidas pelo órgão gestor da 
Assistência Social; 
II – Supervisionar os processos administrativos que 
tenham resultado na concessão de benefícios 
previstos na Lei Municipal n° 05/2019 e 
regulamentados por este Decreto, e ainda, 
acompanhar e inspecionar todos os processos 
administrativos que tenham resultado no 
indeferimento do benefício pleiteado, valendo-se se 
for o caso, quando houver dúvida razoável quanto ao 
acerto ou à correção da decisão, de auxílio da 
Procuradoria Geral do Município, diretamente, ou 
por intermédio da assessoria jurídica dos advogados 
que a integram; 
III – fiscalizar, auxiliar na regulamentação da 
prestação dos benefícios eventuais em consonância 
com a Política Nacional e o Plano Municipal de 
Assistência Social. 
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IV - Fiscalizar a responsabilidade do Município na 
efetivação do direito, a destinação de recursos 
financeiros do Município e do Estado, a título de 
cofinanciamento do custeio dos benefícios eventuais; 
V - As ações do Município na organização do 
atendimento aos beneficiários, de modo a manter a 
integração de serviços, benefícios e programas de 
transferência de renda. 
 
Art. 14. Não serão consideradas provisões da política 
de assistência social, nos termos do disposto na 
Resolução n° 39/2009, do Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS, os itens referentes a: 
I - Órteses; 
II – Próteses; 
III - Aparelhos ortopédicos; 
IV - Dentaduras; 
V - Cadeiras de roda; 
VI -  Muletas; 
VII -  Óculos de grau; 
VIII – Fornecimento de medicamentos; 
IX – Realização de despesas provenientes da 
realização de consultas ou exames médicos; 
X – Apoio financeiro para tratamento de saúde fora 
do Município; 
XI – Despesas com transporte de pessoas que 
dependam em razão de tratamento médico, dentro ou 
fora do município; 
XII – Fornecimento de leite ou dieta de prescrição 
especial; 
XIII – Fornecimento de fraldas descartáveis; 
XIV - outros itens relacionados à assistência à saúde, 
integrantes do conjunto de recursos de tecnologia 
assistiva ou ajudas técnicas. 
 
Art. 15 - Art. 15. As provisões relativas a 
programas, projetos, serviços e benefícios 
diretamente vinculados ao campo da saúde, 
educação, habitação e demais políticas setoriais não  
 

se incluem na modalidade de benefícios eventuais da 
assistência social (Redação dada pela Resolução 
CNAS n° 39, de 2009). 
 
Art. 16. O cumprimento do previsto neste Decreto 
correrão à conta dos respectivos créditos 
orçamentários previstos para execução da ação 
específica, consoante previsão da Lei Municipal n° 
05/2019. 
 
Art.17. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 
 
Publique-se. 
Cumpra-se.  
 
 
GABINETE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COROATÁ 
ESTADO DO MARANHÃO, AOS TRINTA E 
UM DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 
DOIS MIL E DEZENOVE. 
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ANEXO AO DECRETO N° 57/2019 

 

ANEXO 1: Itens correspondentes ao kit (vestuário e 
higiene) Benefício Eventual em virtude de 
nascimento (bens de consumo): 

Rede pequena 
Bacia para banho 
Kit bolsa bebê 
Conjunto de cueiro 
Kit (toca, sapatinho e luva) 
Manta  
Toalha de capuz 
Fralda de tecido 
Fralda descartável 
Conjunto pagão 
Sabonete liquido 
Colônia infantil  
Shampoo infantil  
 

ANEXO 2: Itens correspondentes ao Benefício 
Eventual em virtude de morte (bens de consumo): 

Urna Funerária 
Vestuário fúnebre  
 

ANEXO 3: Itens correspondentes a cesta básica 
referente aos benefícios eventuais em virtude de 

vulnerabilidade temporária/desastre ou 
calamidade pública (bens de consumo): 

Arroz 
Feijão 
Açúcar 
Farinha  
Macarrão (500g) 
 

Café (250g) 
Leite em pó  
Biscoito 
Margarina (250g) 
Sardinha em lata  
Óleo de soja (900ml) 
Extrato tomate (190g) 
Flocao de milho 
Sal 

 
 

 


