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Resumo:Este estudo remete-se aos benefícios eventuais vinculados a Política de Assistência 
Social implementados no município de Arapongas / PR, tendo como objetivo, identificar as 
implicações da regulamentação de tais benefícios para a gestão e usuários da Política de 
Assistência Social do referido município. Como recurso metodológico optamos pela pesquisa 
qualitativa, utilizando-se da técnica de estudo de caso. Para tanto foram realizadas revisões 
bibliográficas, pesquisa documental e de campo. Os dados coletados demonstraram que a 
existência do aparato legal não é suficiente para efetividade da referida política, e as 
implicações disso atingem diretamente os usuários e a gestão da mesma.  

Palavras-chave: Assistência Social. Regulamentação. Benefícios eventuais 

 

Abstract:This study refers to possible benefits linked to the Social Assistance Policy 
implemented in the city of Arapongas / PR, aiming to identify the implications of the regulation 
of such benefits for the management and users of the Social Assistance Policy of said 
municipality. As a methodological resource we opted for qualitative research, using the case 
study technique. For this, bibliographic reviews, documentary and field research were carried 
out. The data collected showed that the existence of the legal apparatus is not sufficient for 
the effectiveness of said policy, and the implications directly affect the users and the 

management thereof. 
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1. Introdução 

 

 A Assistência Social, ao longo de seu processo de legitimação como direito social, foi 

permeada por práticas de ajuda aos mais pobres, por meio da caridade e da filantropia, que 

se deu a partir da formação social patrimonialista e através de uma estrutura socioeconômica 

concentradora de riqueza, que estiveram na base da construção do Estado brasileiro.  

 Desta forma, a Assistência Social, anterior a legitimação desta como uma política 

pública, desenvolveu-se sob ações de favores aos mais necessitados, sendo esta uma das 

características cruciais a serem destacadas no contexto social, político e cultural da referida 

política pública. 

Com a expansão do capital e a pauperização da força de trabalho, o Estado assume 

as práticas assistenciais de benemerência. Vale ressaltar que até a década de 1930 não havia 

o reconhecimento, pelo Estado, da questão social3, e sim a perspectiva de que a pobreza não 

passava de uma disfunção individual. O próprio trato do Estado era voltado para uma política 

caracterizada como fragmentada, pontual e paliativa, identificada como intervenção para os 

pobres, através de ações marginais e secundárias. 

Posteriormente, com a Constituição Federal de 1988, a Assistência Social passa a ser 

reconhecida como política social pública, juntamente com as políticas de Saúde e de 

Previdência Social, compondo o Sistema de Seguridade Social brasileiro. 

Assim, a Política de Assistência Social, legalmente reconhecida como um direito social 

e dever estatal, conforme determinado pela Carta Magna de 1988, foi regulamentada a partir 

da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) em 1993, e agregou outros marcos legais, 

dentre eles a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e o Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS). 

De acordo com a PNAS (2004) a inserção da Assistência Social na Seguridade Social 

aponta seu caráter de política de proteção social articulada a outras políticas do campo social, 

voltadas à garantia de direitos e de condições dignas de vida.  

Desta forma a Política de Assistência Social no conjunto da seguridade social se 

destaca ao definir a sua responsabilidade de garantia de direitos sociais mínimos para seus 

usuários, não tendo apenas a renda como critério de concessão ou atendimento, mas 

                                                 
3“A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe 
operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe 
por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição 
entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da 
caridade e repressão” (CARVALHO e IAMAMOTO, 1983 apud Machado, 2015). 
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crucialmente no reconhecimento de ser uma política de quem dela necessitar, como afirma 

Colin: 

 

O conjunto de seguranças sob responsabilidade da política de assistência 
social faz com que esta seja a única das políticas da seguridade social 
brasileira a executar tanto benefícios monetários como a oferta de serviços. 
De fato, no contexto dos direitos sociais reconhecidos constitucionalmente, a 
assistência social efetiva benefícios monetários não contributivos, partilhando 
com os benefícios previdenciários a proteção social no âmbito da renda. No 
campo dos serviços, compartilha com a educação e a saúde os desafios de 
operar sistemas nacionais de ofertas continuadas de atenções. (COLIN 2013, 
p. 53). 

 

Tendo em vista à articulação com as demais políticas setoriais, a assistência social 

visa o enfrentamento das desigualdades socioterritoriais e a garantia dos mínimos sociais 

através da universalização dos direitos a quem dela necessitar.  

Assim sendo, com a legitimação e normativas estabelecidas para a aplicabilidade da 

Política de Assistência Social, os benefícios eventuais tornam-se um dos instrumentos de 

proteção social, firmado através da LOAS, em seu Art. 22: 

 

[...] os benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias que 
integram organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos 
e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade 
temporária e de calamidade pública (BRASIL, Lei 12.435, 2011, art. 22,). 

 

 No entanto faz-se necessário destacar que os benefícios eventuais são anteriores a 

toda regulamentação vigente, relacionado a política de Assistência Social, tendo sua gênese 

na Política de Previdência Social, cuja organização e prestação a seus usuários dava-se por 

meio de objetivos e princípios distintos, bem como sua concessão. 

Instituídos pela Previdência Social, através do Decreto n° 35.448 de 1 de maio de 

1954, os benefícios denominados como auxílio maternidade e funeral, são considerados os 

primeiros benefícios eventuais no Brasil, e segundo o Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) 4,estes benefícios previdenciários eram oferecidos em pagamento 

único de um salário mínimo, onde ambos os casos era preciso ser segurado da Previdência 

Social para a sua concessão. 

                                                 
4 Com a mudança ocorrida na gestão federal do Brasil, relacionado à assistência social, o antigo 
“Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à fome - MDS”, passa a ser denominado, no ano de 
2016, como “Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário - MDSA”. 
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O processo de aplicabilidade da concessão dos benefícios de auxilio maternidade 

regularizou-se por meio da instauração da Lei nº 3.807 - Lei Orgânica da Previdência Social - 

LOPS, em 26 de janeiro de 1960, entretanto, ao longo de sua trajetória, trouxe algumas 

alterações em sua execução e nomenclatura: 

 

[...] O auxílio-maternidade, que neste momento passa a ser chamado 
de natalidade, sofreu modificações que ampliaram o acesso, incluindo 
como dependente do segurado, além da esposa não segurada, a 
pessoa designada, ou seja, o segurado poderia designar para 
recebimento das prestações, uma pessoa que vivia sob sua 
dependência econômica, inclusive filha ou irmã maior, solteira, viúva 
ou desquitada. Todavia, era exigida, dessa pessoa designada, além de 
doze prévias contribuições mensais, a condição de inscrição no regime 
da Previdência de, no mínimo, trezentos dias antes do parto (art. 97, 
alínea b do Decreto 48.959, de 1960). Foi mantida ainda, a cobertura 
universal do benefício no âmbito da Previdência Social, bem como o 
valor do pagamento, igual ao salário mínimo, destinado a auxiliar as 
despesas do parto e outras provenientes do nascimento do filho (art. 
98 do Decreto 48.959-A/60). Além disso, era concedido pagamento de 
dois salários mínimos, quando não houvesse possibilidade de 
prestação de assistência médica à gestante (BRASIL, 2008 apud 

BOVOLENTA, 2010). 

 

Com a aprovação da LOPS destacam-se também algumas mudanças relacionadas a 

outorgar o auxílio funeral, tais mudanças relacionam-se a questão de valores destinados aos 

dependentes do segurado: 

 

[...] que passa a ser fixado a duas vezes o valor do salário mínimo 
vigente, pago aos dependentes do segurado falecido, para auxiliar nas 
despesas com o funeral e o luto (art. 44 da LOPS e inciso I do art. 105 
do Decreto nº 48.959-A/60). No caso de não haver dependentes, o 
executor do funeral teria suas despesas indenizadas, até o máximo de 
dois salários mínimos, desde que comprovadas (BRASIL, 2008 apud 

BOVOLENTA, 2010). 

 

Neste sentido, a implementação da LOPS possibilitou, por meio dos benefícios 

eventuais de natalidade e funeral, um relativo avanço no esquema de proteção social 

brasileiro, por mais que se estabelecia mediante uma perspectiva contratual de seguro social, 

norteava-se pelo princípio da universalidade, o que ampliou seus dependentes beneficiários 

agregando, como base dos valores dos pagamentos aos seus segurados e dependentes, o 

salário mínimo.  

Mais adiante, nesse processo de mudanças e legitimação dos benefícios ofertados 

pela previdência social, a provisão dos referidos benefícios eventuais sofre novas alterações.  
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Com a Lei nº 8.213, de 24 de agosto de 1991, que dispõe sobre os Planos de 
Benefícios da Previdência Social, ao introduzir o princípio da seletividade na 
provisão dos benefícios eventuais, elegendo como beneficiários aos 
segurados com renda correspondentes, à época, até três salários mínimos, e 
ainda restabelecidos como limite máximo do valor do pagamento de ambos 
os auxílios a importância igual a um salário mínimo vigente no art. 140, da 
presente Lei, foi determinado que o auxílio natalidade fosse devido após doze 
contribuições mensais à segurada gestante ou ao segurado pelo parto de sua 
esposa ou companheira não segurada, com remuneração igual ou inferior a 
três salários mínimos (art.140); e estabelecido o mesmo corte de renda para 
a habilitação ao auxílio funeral. Porém, é importante esclarecer que se o 
mesmo corte de renda servia como linha divisória para a distribuição dos dois 
auxílios, no que tange ao valor do pagamento dos mesmos isso não 
acontecia. Sem apontar as razões, os valores devidos aos benefícios 
eventuais tornaram-se distintos daqueles constantes na LOPS, sendo 
equivalente a 29,42% do salário mínimo para o auxílio natalidade e de um 
salário mínimo integral para o auxílio funeral. Observa-se com tais mudanças 
que os benefícios eventuais começam a reproduzir uma lógica de seletividade 
oposta as anteriores que permitiam o acesso de um público mais ampliado, 
embora ainda vinculadas à contribuição previdenciária (...) (BRASIL, 2008 
apud BOVOLENTA, 2010).  

 

 Sendo o campo da Previdência Social o primeiro campo de regulamentação da oferta 

dos benefícios eventuais, seu cenário volta a mudar no ano de 1993. Algumas transformações 

em suas características, seu público alvo e principalmente a política à qual os benefícios 

passam a se vincular, se destaca no Art. 40 da LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social), 

onde se extingue os auxílios previdenciários substituindo-os pelos benefícios elencados no 

Art. 22 da mesma Lei. 

[...] Segundo a LOAS a prestação dos auxílios natalidade e morte não 
deveriam sofrer solução de continuidade na sua passagem da órbita da 
Previdência para a da Assistência. Entretanto, a distribuição desses 
benefícios foi sustada, deixando, a Política de Previdência, de provê-los em 
1996 (BRASIL, 2008 apud BOVOLENTA, 2010). 

Com isso os benefícios eventuais passam a ser assegurados pela Política Pública de 

Assistência Social, sendo regulamentado através do Art. 22 da Lei nº 8.742, de 07 de 

dezembro de 1993 (LOAS), alterada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011, que assim 

integra organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Com a transição dos benefícios eventuais para a política de Assistência Social, 

determinações, princípios, objetivos e diretrizes foram adotadas. Contudo, vale destacar que, 

de acordo com as definições do MDSA (2016) os benefícios brasileiros são ofertados por meio 

de duas modalidades: Benefícios de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) e 

Benefícios Eventuais. 
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De acordo com o MDSA (2016): 

 

O Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) garante a 
transferência mensal de 1 (um) salário mínimo à pessoa idosa com 65 anos 
ou mais, e à pessoa com deficiência de qualquer idade. Nos dois casos, o 
cidadão que pleiteia o benefício deve comprovar não possuir meios de se 
sustentar ou de ser sustentado pela família (BRASIL, MDSA, 2016). 

 

 Conforme o MDSA (2016) os critérios estabelecidos para a concessão do BPC 

perpassam por critérios de renda, avaliação social e médica e seus beneficiários devem estar 

inscritos no Cadastro Único.  

Segundo o MDSA (2016) “o BPC é um benefício da Política de Assistência Social, que 

integra a proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social”. Para acessá-lo, não 

é necessário ter contribuído com a Previdência Social.  

Já os benefícios eventuais, como ferramenta de proteção social da Política de 

Assistência Social, em seu Art. 22, define que:  

 

[...] os benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias que 
integram organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos 
e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade 
temporária e de calamidade pública (BRASIL, Lei 12.435, 2011, art. 22,). 

 

Portanto o Art. 22 da LOAS (1993) prevê quatro modalidades de benefícios eventuais, 

sendo estes: natalidade, funeral, vulnerabilidade temporária e calamidade pública.  

O benefício referente à natalidade deve atender preferencialmente as necessidades 

do bebê que vai nascer, fornecer apoio à mãe nos casos em que o bebê nasce morto 

(natimorto)5 ou morre logo após o nascimento e apoiar a família no caso de morte da mãe. 

Já o benefício funeral deve fornecer auxílio referente às despesas de urna funerária, 

velório e sepultamento, atender as necessidades urgentes da família advindas da morte de 

um de seus provedores ou membros, e o ressarcimento, no caso da ausência do benefício 

eventual no momento necessário. 

Os benefícios relacionados à vulnerabilidade temporária correspondem ao 

enfrentamento de situações de riscos, perdas e danos à integridade da pessoa e/ou de sua 

família e outras situações sociais que comprometam a sobrevivência. Sendo o de  

calamidade pública a busca em garantir os meios necessários à sobrevivência da família e do 

                                                 
5 Natimorto é o feto que morre após a vigésima semana de gestação. 

http://www.mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/beneficios-assistenciais/bpc


 

 

 

 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 
 

indivíduo, objetivando assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia das pessoas e 

famílias atingidas.  

Diante da oferta de tais benefícios eventuais determina-se por meio do Protocolo de 

Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do SUAS 

(2009), a obrigatoriedade formal que o Estado, Distrito Federal e municípios devem seguir e 

aplicar, tendo em vista a regulamentação dos benefícios eventuais. 

 

Relacionado à estipulação de valores e a concessão dos benefícios eventuais 
por natalidade e por morte fica como responsabilidade do Estado, Distrito 
Federal e Municípios respeitar os previstos em leis orçamentárias anuais, 
critérios e prazos definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência 
Social, haja vista que a regulamentação é fator primordial para a efetiva 
incorporação desses benefícios ao SUAS, tendo como fundamentação os 
princípios de cidadania e os direitos humanos. (BRASIL, 2009 p.2).  

 

Na perspectiva do SUAS e, tendo como referência o Protocolo de Gestão Integrada 

de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda (Resolução CIT nº 7, de 10 de setembro 

de 2009), a prestação dos benefícios eventuais deve ocorrer baseada em diagnóstico e 

planejamento social, de forma integrada aos demais serviços da Assistência Social. 

Apesar dos princípios definidos e fundantes das ações que se devem direcionar a 

concessão dos benefícios eventuais e, o objetivo crucial, seja atender aos direitos previsto 

pelo SUAS, evidencia-se que “os benefícios eventuais estando legalmente instituídos pela 

LOAS não dão garantia de implementação por todo o país, devido empecilhos econômicos, 

políticos, sociais, culturais e até mesmo pessoais”, como afirma Bovolenta (2010).  

 

Os benefícios eventuais, como provisão social básica, estão descritos no 
artigo 22 da LOAS, e fazem (ou deveriam fazer) parte da estrutura de 
funcionamento do SUAS. Tão logo posto em lei, deveriam ter sido regulados 
e implementados em todo o território nacional. No entanto, o que se observa 
é um tratamento marginal dispensado a esta atenção por estarem 
desqualificados e/ou esquecidos face a LOAS e às legislações subsequentes. 
Estar instituído na LOAS não garantiu sua implementação no conjunto de 
municípios brasileiros. A ausência de regulamentação posterior a Lei 
Orgânica o levou a uma operacionalização desregulada, com presença difusa 
e distante do campo dos direitos de cidadania. (BOVOLENTA, 2013. p. 274). 

 

A ausência de regulamentação posterior a LOAS é abordada por Bovolenta (2010) e 

aqui identificada como uma das consequências da atual operacionalização desregulada e 

difusa, distante do campo dos direitos sociais em vários municípios no país, sendo deste, 

responsabilidade em regulamentar os benefícios eventuais ofertados.  
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Assim, diante desta contextualização, a (não) regulamentação de tais benefícios 

propicia implicações diretas e indiretas que afetam a gestão da Política Pública de Assistência 

Social e o acesso dos usuários a esse instrumento da proteção social. É o que 

demonstraremos a partir do estudo de caso realizado no município de Arapongas – Pr. 

Para nortear nosso caminho o processo de pesquisa, ora sistematizado, contou a 

revisão bibliográfica, pesquisa documental e de campo. Esta fase contou com sujeitos, 

escolha intencional, assim definido: 1 (um) Assistente Social, Presidente do Conselho 

Municipal de Assistência Social do Município de Arapongas (CMAS), Gestor da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 1 (um) vereador da Câmara Municipal de Arapongas / PR. 

Para o processo de coleta de dados, realizamos entrevistas semiestruturadas. Após 

finalização da coleta e sistematização dos dados, as análises dos mesmos partiram da técnica 

de análise de conteúdo. 

 

1.1 A concessão dos Benefícios Eventuais de responsabilidade da Política de 

Assistência Social no município de Arapongas – PR. 

 

    A pesquisa que resultou no trabalho de conclusão de curso de Serviço Social da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), realizado no ano de 2016-2017, intitulado “Os 

Benefícios Eventuais vinculados a política de Assistência Social no município de Arapongas 

/PR”, buscou identificar as implicações da atual regulamentação dos benefícios eventuais 

para a gestão e usuários da Política de Assistência Social no referido município6. 

    Percebeu-se que os avanços proporcionados com a implantação do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), possibilitaram a implementação de ações de garantia e acesso 

aos direitos socioassistênciais do cidadão. Contudo, desde que a LOAS foi regulamentada, 

os benefícios eventuais permanecem à margem de discussões, e efetivas regulamentações, 

contribuindo para dificultar sua legitimação enquanto uma ação protetiva de responsabilidade 

do Estado. 

Como afirmam Rachelis e Yasbek (2010) considerando o contexto social, econômico 

e político que estruturam a sociedade capitalista contemporânea, diferentes modalidades de 

desproteção social se apresentam, exigindo uma atenção estatal diferenciada para o seu 

                                                 
6Fundado em 10 de outubro de 1947 o município de Arapongas situa-se na região norte do Paraná. Em 
2016, sua população foi estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 116 960 
habitantes, sendo o décimo sexto município mais populoso do Paraná, e segundo mais populoso da 
Região Metropolitana de Londrina. Arapongas é o segundo maior polo moveleiro do país e o primeiro 
do Paraná. 
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enfrentamento, assim os benefícios eventuais podem se tornar importante ferramenta de 

proteção social. 

    Foi possível identificar, a partir deste estudo, que uma das grandes demandas dos 

usuários da proteção social básica da Política de Assistência Social é a concessão de 

benefícios eventuais, e o mais requisitado, no referido município, é o benefício vinculado a 

vulnerabilidade temporária a concessão da cesta básica. 

Ponderando as normativas legais que determinam as responsabilidades dos entes 

federados em regulamentar os benefícios eventuais, bem como a organização dos 

atendimentos a seus beneficiários, expondo de forma clara critérios, estratégias e o fluxo de 

concessão destes benefícios para a população, evidenciou-se que o município de Arapongas 

não contempla tal determinação, tendo em vista que a Lei municipal 3.532/08, que 

regulamenta os benefícios eventuais no município, aborda apenas os benefícios de natalidade 

e o funeral, deixando de inserir os demais benefícios eventuais vinculados a Política de 

Assistência Social.  

Constatou-se que existe uma variedade de atenções dadas aos benefícios eventuais 

concedido no referido município, que estão distantes de fato do que seria legitimo ao objetivo 

proposto. Assim, a finalidade da política de assistência social se desvirtua e continua a 

responder e atender as necessidades e responsabilidades de outras políticas públicas, visto 

que os benefícios eventuais fornecidos comtemplam: fralda geriátrica, o complemento 

alimentar fórmula I e II, e o leite especial para criança e idoso. 

Foi possível observar que o desconhecimento, por parte dos profissionais e gestor da 

política de Assistência Social, relacionado às normativas que regulamentam os benefícios 

eventuais, acarretam uma ação pontual, focalizada e muitas vezes “assistencialista”, 

implicando diretamente no acesso dos usuários a estes serviços e no atendimento das 

necessidades apresentadas pelos mesmos.   

Podemos pensar em diversas implicações quando se tem uma regulamentação flexível 

e pontual: assistencialismo, barganha política, desproteção social, entre outras. Além destas, 

podemos acrescentar ao município estudado a rotatividade dos profissionais, a falta de 

capacitação permanente dos técnicos e gestores inclusos na proteção social da referida 

política, e a alternância de governo tornam-se importantes aspectos associados à dificuldade 

de implantação efetiva da referida política, como afirma Colin e Pereira (2013).  

Por fim, a pesquisa demonstrou a inexistência de parâmetros relacionados a 

continuidade e ao desligamento de concessão dos benefícios relacionados a vulnerabilidade 

temporária dos usuários, visto que os mesmos possuem caráter suplementar e provisório. A 
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implicação direta desta indefinição é que os benefícios acabam não cumprindo seu objetivo 

principal: a proteção social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Pudemos compreender que os benéficos eventuais são essenciais para uma 

significativa parcela da população usuária da Política de Assistência Social no município 

estudado. Entretanto pouco se investe no debate sobre os mesmos que resultem na definição 

deste benéficos enquanto direito e dever do Estado, respeitando os preceitos constitucionais. 

Em relação aos trabalhadores envolvidos, a oferta dos benefícios eventuais não pode 

ser vista como uma ferramenta final de um atendimento social ou até mesmo a finalidade de 

uma busca espontânea dos usuários que chegam até o profissional. A concessão de 

benefícios deve ser utilizada como uma ferramenta de integração dos serviços, sendo 

necessária a articulação com as demais políticas públicas.  

Afirma-se, que o município de Arapongas não é o único município que não segue as 

determinações legais, como demonstram as referências bibliográficas utilizadas, e que ainda 

há desafios na implementação dos benefícios eventuais. 

Contudo, ao analisarmos a temática abordada, acreditamos que não basta apenas se 

ter leis e normativas que orientem gestões e as práticas profissionais e direcionem os usuários 

a requerer os serviços e programas da referida política, mas, sobretudo particularmente em 

relação aos trabalhadores, deve-se ter como base do agir profissional, mediações que 

possibilitem acesso as demais políticas sociais, partindo de uma análise crítica social.  

Algo que nos instiga a continuar os estudos é o fato da fome ser vista, nos dias de 

hoje, como algo eventual, e o critério primordial para a concessão dos benefícios eventuais, 

ainda ser o corte de renda, tendo em vista que este critério não se legitima na LOAS.   

Complementar a esta realidade, a falta de referenciais teóricos sobre a temática foi 

uma das grandes dificuldades neste estudo, demonstrando a importância da produção de 

estudos que possam embasar os interessados pela Política de Assistência Social. 

Evidenciam-se a necessidade de normativas amplas que deem conta de cobrir as 

necessidades demandadas as instituições e aos profissionais, bem como instrumentos que 

identifiquem a importância dos benefícios eventuais para a gestão municipal, considerando 

território e a garantia de universalidade destes benefícios. 

Assim, a regulamentação dos benefícios eventuais não garante a efetividade dos 

objetivos propostos pela Política de Assistência Social, mas possibilita ao gestor e seus 

usuários, a legitimar suas ações e garantir de acesso a todos que necessitar. 
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