
 
 

 
 
 

Benefício Eventual 

Os Benefícios Eventuais são previstos pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) 

e oferecidos pelos municípios aos cidadãos e às suas famílias que não têm condições 

de arcar por conta própria com o enfrentamento de situações adversas ou que fragilize a 

manutenção do cidadão e sua família. O benefício Eventual é concedido aos cidadãos e 

às famílias em virtude de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e/ou em caso 

de calamidade pública, quando constatado que os beneficiários não possuem condições 

de manter a própria subsistência por estarem em grave risco social. 

 

Em Petrolina é regulamentado através da LEI Nº 2.979, DE 30 DE NOVEMBRO DE 

2017 que institui no âmbito do Executivo Municipal os Benefícios Eventuais, estabelece 

critérios para sua concessão e revoga a Lei Municipal nº 1.698 de 22 de setembro de 

2005 e dá outras providências. 

 

Terão direito aos benefícios eventuais os requerentes que comprovarem renda familiar 

mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo, devendo a família estar 

inserida no Programa de Cadastramento Único Federal – CADUNICO. 

 

- O requerimento para concessão de benefício eventual pode ser formulado por qualquer 

cidadão/família junto à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, 

observado o disposto nos arts. 2º e 4º desta Lei: 

 

mediante preenchimento do formulário, elaborado por assistente social responsável pelo 

atendimento dos benefícios socioassistenciais, na Secretaria de Desenvolvimento Social 

e Direitos Humanos – SEDESDH; 

 

Os benefícios eventuais poderão ser concedidos na forma de:   

I - em espécie, com bens de consumo e/ou serviços;  

II - em pecúnia. Parágrafo único. A concessão dos benefícios eventuais poderá ser 

cumulada, conforme o caso, dentre as formas previstas no caput deste artigo. 

 

São formas de benefícios eventuais:  

I - auxílio funeral;  

II - auxílio natalidade;  

III - auxílio viagem;  

IV - auxílio cesta básica;  

V - auxílio documentação;  

VI - auxílio moradia;  

VII - outros benefícios eventuais, para atender necessidades advindas de situação de 

vulnerabilidade temporária, cuja necessidade e especificação deverão estar descrito em 

laudo de avaliação exarado por servidor competente. 


