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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS 
RESOLUÇÃO CMAS – 018 DE 27 DE AGOSTO DE 2020 

 
Súmula: Regulamenta a previsão de 

Benefícios Eventuais no âmbito da 

Política Pública de Assistência Social, 

no município de Ouro verde do Oeste 

e revoga a Resolução 036 de 2018 do 

CMAS e demais disposições 

contrárias. 

CONSIDERANDO que os Benefícios Eventuais são benefícios da 

Política de Assistência Social, de caráter suplementar e provisório, 

prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, 

morte, situações de vulnerabilidade temporária e de intempéries e 

calamidade pública, conforme expresso no art. 22 da Lei 8.742, de 

1993 – LOAS; 

CONSIDERANDO a competência atribuída aos Conselhos de 

Assistência Social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

mediante critérios e prazos definidos pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social. 

CONSIDERANDO a Resolução do CNAS nº 212 de 19 de outubro de 

2006, que propõe critérios orientadores para a regulamentação da 

provisão dos benefícios eventuais no âmbito da política pública de 

assistência social; 

CONSIDERANDO que a prestação dos benefícios eventuais deve 

ocorrer em consonância com a Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS), tendo por base seus princípios e os princípios dispostos no 
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Decreto Federal nº 6.307 de 14 de dezembro de 2007 que dispõe 

sobre os benefícios eventuais; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 109 CNAS de 25 de novembro de 

2009, que dispõe da Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais. 

CONSIDERANDO a Lei municipal nº 766 de 05 de setembro de 2017 

que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município 

de Ouro Verde do Oeste e regulamenta os benefícios eventuais. 

CONSIDERANDO as Orientações Técnicas sobre Benefícios 

Eventuais no SUAS, do Ministério do Desenvolvimento Social. 

CONSIDERANDO que as ofertas socioassistenciais, por sua vez, 

devem ser garantidas em sua integralidade – benefícios, serviços, 

programas e projetos – para que a capacidade protetiva do Estado 

seja efetiva de forma a fortalecer a autonomia das famílias, 

garantindo os encaminhamentos necessários. 

 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Ouro Verde do 

Oeste, em conformidade com a Lei nº 766/2017, representado por 

sua Presidente Srta. Larisse Daniela Hoffmann, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, vem tornar público, considerando a 

emergência de saúde pública em virtude do CORONAVIRUS – 

(COVID-19), em reunião extraordinária realizada via aplicativo Zoom 

e presencial, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, no dia 27 de Agosto de 2020, a partir das 09h10min, 
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Resolve:  

Aprovar a regulamentação da provisão de Benefícios Eventuais no 

âmbito da Política Pública de Assistência Social no Município de Ouro 

Verde do Oeste, da seguinte forma:  

DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

 

Art.1º. O Benefício Eventual é uma modalidade de provisão de 

Proteção Social Básica e Especial de caráter suplementar e 

temporário que integra organicamente as garantias do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS e são prestadas aos 

cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, 

situação de vulnerabilidade temporária e calamidade pública.  

I. Na oferta dos Benefícios Eventuais devem ser garantidos 

o princípio da gratuidade, da transparência e informação 

dos mecanismos e critérios de acesso, com qualidade e 

agilidade, bem como, espaços para manifestação e defesa 

dos direitos dos cidadãos; 

II. A provisão de Benefícios Eventuais de Assistência Social 

deverá ser realizada conforme situação temporária de 

vulnerabilidade enfrentada pelos cidadãos e/ou famílias, 

nas modalidades de Proteção Social Básica e de Proteção 

Social Especial; 

III. A Rede de Serviços Socioassistenciais do Município deverá 

estar integrada no processo de informação e 

encaminhamento do acesso a Benefícios Eventuais de 
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Assistência Social com vistas ao atendimento das 

necessidades humanas básicas;  

Parágrafo único. Na comprovação das necessidades para a 

concessão do Benefício Eventual são vedadas quaisquer situações de 

constrangimento ou vexatórias.  

Art.2º. Os Benefícios Eventuais destinam-se aos cidadãos e às 

famílias com impossibilidade de arcar, por conta própria, com o 

enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência 

provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, da 

unidade familiar e a sobrevivência de seus membros. 

Art.3º. Os Benefícios Eventuais podem ser ofertados na 

modalidade de auxílio natalidade, auxílio funeral, 

vulnerabilidade temporária e calamidade pública (kit familiar, 

passagem e documentação civil básica). 

Parágrafo único. Para fins de Concessão dos Benefícios previstos 

nessa Lei, com exceção de Vulnerabilidade Temporária, o 

usuário/família/beneficiário deverá comprovar domicílio no município 

de Ouro Verde do Oeste – PR. 

 

1. AUXÍLIO NATALIDADE 

 

Art.4º. O Benefício Eventual, denominado Auxílio Natalidade, será 

concedido na forma de bens de consumo, preferencialmente 

para atender a necessidades dos familiares, da criança ou das 

crianças que vão nascer e de crianças recém-nascidas. 
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§ 1º Compete à equipe técnica definir qual a modalidade 

de benefício eventual será concedida diante a 

necessidade de: 

a) Apoio à mãe e/ou à família nos casos em que crianças morrem 

logo após o nascimento; 

b) Apoio à família quando a mãe e/ou a criança ou as crianças 

morrerem decorrência de circunstâncias ligadas à gestação ou ao 

nascimento das crianças. 

§ 2º Os bens de consumo consistem em um kit bebê com 

utensílios para alimentação e higiene do recém-nascido, 

observada a qualidade que garanta a dignidade e o 

respeito à família beneficiária; 

 

1.1. Auxílio Natalidade – Acesso e Concessão 

 

Art.5º. O Benefício Auxílio Natalidade será concedido a partir do 

6º mês de gestação, mediante apresentação de 

documento/exame que comprove a gestação; 

Art.6º. O requerimento do Benefício Auxílio Natalidade também 

poderá ser realizado em até sessenta dias após o nascimento, 

no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, com a 

equipe técnica, devendo ser apresentada a certidão de 

nascimento da criança; 

Art.7º. A família/pessoa que requerer o benefício deverá 

preencher o Requerimento do Benefício Auxilio Natalidade 
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(Anexo I) no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 

de referência junto ao(s) técnico(s). 

Art.8º. O Benefício Auxílio Natalidade poderá ser retirado por um 

integrante da família beneficiária: mãe, pai, ou representante 

legal, pessoa autorizada mediante procuração, no Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS, com a equipe técnica; 

Art.9º. O prazo para concessão do Benefício Auxílio Natalidade 

será de até 15 dias úteis após solicitação e preenchimento de 

requerimento, respeitando as condições expressas no artigo 5º. 

Art.10º. O Benefício Auxílio Natalidade será ofertado para 

gestantes que possuam o Cadastro Único para Programas 

Sociais, atualizado com renda per capita de até meio salário 

mínimo.  

 

2. AUXÍLIO FUNERAL  

 

Art.11º. O Benefício Eventual, na forma de Auxílio Funeral, 

constitui-se em prestação de serviço, temporária, não 

contributiva da Assistência Social, para reduzir vulnerabilidade 

provocada por morte de membro da família. 

Art.12º. Contemplam o benefício eventual por situação de 

morte:  

I. As despesas dos serviços funerários, sendo o custeio de 

despesas de urna funerária, preparação e higienização 

do corpo, banqueta, mesas, véu e paramentos afins, 
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transporte e remoção no raio de 50 km, quando 

obrigatório, serviços de aspiração e aplicação de formol. 

II. Utilização de Capela Mortuária Municipal, sem custas, sob 

agendamento; 

III. Isenção de taxa administrativa do cemitério; 

§ 1º Caberá à equipe técnica definir qual a modalidade 

de benefício eventual será concedida diante as 

necessidades urgentes da família para enfrentar riscos e 

vulnerabilidades advindas da morte de um de seus 

provedores ou membros. 

2.1. Auxílio Funeral - Acesso e Concessão 

 

Art.13º. O Benefício expresso no inciso I do artigo 12 deve 

ser imediatamente ofertado por meio dos serviços funerários 

legalmente contratados através de licitação. 

§ 1º Será de responsabilidade da empresa CONTRATADA 

através de Processo Licitatório, consultar junto ao site do 

Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), através da 

ferramenta “Consulta Cidadão” 

(https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/) 

os dados cadastrais do requerente ou do beneficiário 

(falecido), a fim de constatar se este atende aos critérios 

estabelecidos nesta Resolução para concessão do 

benefício.” 

§ 2º A empresa CONTRATADA através de licitação deverá 

encaminhar junto a Nota Fiscal referente à prestação de 
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serviço, o documento de consulta de que trata o 

parágrafo primeiro deste artigo.  

Art.14º. O Benefício expresso no inciso II e III do artigo 12 

será concedido mediante requerimento preenchido junto aos 

técnicos do Centro de Referência de Assistência Social, e 

encaminhado junto ao setor de Protocolo/Tributação da 

Prefeitura do Município de Ouro Verde Do Oeste. 

Parágrafo único - O Benefício expresso no inciso II do Artigo 12, 

que trata da utilização de capela mortuária municipal, será concedido 

em feriados e fins de semana, a partir do contato com Servidor 

Responsável disponibilizado pelo Setor de Tributação/Protocolo da 

Prefeitura do Município de Ouro Verde do Oeste, não sendo 

necessário requerimento junto ao CRAS.  

Art.15º. O requerimento deste benefício Auxílio Funeral 

poderá ser realizado por um integrante da família, pessoa 

autorizada mediante procuração, representante de instituição 

pública ou privada que acompanhou, acolheu ou atendeu a 

pessoa antes do seu falecimento.  

Parágrafo Único. O requerente ou o beneficiário (falecido) deve 

estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, que precisa 

estar atualizado conforme normativas do Programa, com renda per 

capita de até meio salário mínimo. 

Art.16º. Fica VEDADA a concessão do Benefício Eventual 

Auxílio Funeral nos casos em que o requerente ou o beneficiário 

(falecido) não cumprirem com os critérios de acesso.  
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3. VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA 

Art.17º. A vulnerabilidade temporária configura-se numa 

situação em que o indivíduo ou sua família estão 

momentaneamente impossibilitados de lidar com o 

enfrentamento de situações específicas, cuja ocorrência impede 

ou fragiliza a manutenção daquele indivíduo, da unidade 

familiar ou limita a autonomia de seus membros. É 

caracterizada como riscos, perdas e danos vivenciados de 

situações inesperadas. 

Art.18º. A situação de vulnerabilidade temporária 

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 e ofensa. 

 

Art.19º. Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer: 

I. Da falta de: 

a) Acesso a condições e meios para suprir a reprodução 

social cotidiana do solicitante e de sua família, 

principalmente a de alimentação; 

b) Documentação;  

c) Domicílio; 

II. Da situação de abandono ou da impossibilidade de 

garantir abrigo aos filhos; 
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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; 

V. De outras situações sociais que comprometam a 

sobrevivência. 

 

3.1. VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - KIT 

FAMILIAR, CONCESSÃO DE PASSAGEM E 

DOCUMENTAÇÃO CIVIL BÁSICA 

 

Art.20º. O Benefício Eventual em virtude de vulnerabilidade 

temporária ocorrerá na forma de bens de consumo e prestação 

de serviço. 

§ 1º Os bens de consumo consistem em um kit familiar 

contendo gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene 

pessoal. 

§ 2º A prestação de serviço dar-se-à através da Concessão de 

Passagem para locomoção via terrestre, para outra unidade de 

federação. 

a. No âmbito Estadual, poderá ser fornecida a passagem 

para deslocamento com distância igual ou superior a 300 

(trezentos) quilômetros, estabelecidos a partir do 

município de Ouro Verde do Oeste – PR. 

Art.21º. A oferta do benefício eventual como alimento ocorre 

com vistas a atender situações que fragilizam a capacidade de 
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famílias e indivíduos enfrentarem vulnerabilidades ocasionadas 

por eventos incertos, contingências que afetam seu cotidiano, 

impossibilitando temporariamente o acesso à alimentação 

digna. 

Art.22º. A Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS – 

referencia os benefícios eventuais no âmbito dos direitos e 

garantias do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e a 

Política Pública de Assistência Social não prevê ofertas em 

caráter de doação. 

Art.23º. A ausência de documentação civil básica constitui 

uma das formas de vulnerabilidade temporária. Esta situação 

coloca o indivíduo em insegurança social.  

3.1.1. Vulnerabilidade Temporária – Acesso e 

Concessão 

Art.24º. A família/pessoa que requerer o benefício Kit 

Familiar deverá preencher o Requerimento respectivo (Anexo I) 

juntos ao(s) técnico(s) do órgão Gestor, na Secretaria Municipal 

de Assistência Social (ou Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social, se houver) que irão avaliar a condição de 

vulnerabilidade da família/pessoa.  

§ 1º A depender da composição familiar, o técnico 

poderá optar pela concessão da seguinte forma: 

a) 1 (um) kit familiar bimestral, para família monoparental (1 

integrante); 



 
 
 
 
 
 
 

Publicada no Jornal do Oeste, em 09 de Setembro de 2020, Edição nº 10.314 
Este documento contém o mesmo teor do original assinado. 

 

C.M.A.S. 
Conselho Municipal de Assistência Social 

Rua Curitiba, n.º657 – Fone: 045 3251-8000 
CEP: 85933-000      Caixa Postal: 001 

Ouro Verde do Oeste - Paraná 

b) 1 (um) kit familiar mensal para famílias com composição de até 

5 integrantes; 

c) 2 (dois) kits familiares mensais para famílias com composição 

familiar acima de 5 integrantes; 

§ 2º Ao findar o período de concessão, conforme 

necessidade da família, o técnico poderá reavaliar a 

situação e estender a duração de concessão do benefício. 

§ 3º A duração da concessão do benefício Kit Familiar, 

não poderá exceder seis (06) meses; 

Art.25º. Preenchido o requerimento, o técnico deverá 

informar a família da concessão ou não do benefício, tanto do 

Kit Familiar como Passagem, no prazo de até 03 (três) dias 

úteis; 

Parágrafo Único. As famílias/pessoas que forem beneficiadas com o 

Kit Familiar receberão o mesmo em sua residência, ou poderão retirá-

los no equipamento de referência, preferencialmente dentro do prazo 

estipulado neste artigo. 

Art.26º. Para concessão de kit familiar e a Concessão de 

Passagem, as famílias/pessoas não serão avaliadas segundo 

critério do Cadastro Único, mas sim mediante avaliação técnica, 

a qual expressará a necessidade da família. 

Art.27º. A Concessão de Passagem será realizada quando 

identificada pelo técnico a situação de vulnerabilidade 

temporária conforme previsto nos Artigos 18 e 19, de modo a 

restabelecer as seguranças sociais. 



 
 
 
 
 
 
 

Publicada no Jornal do Oeste, em 09 de Setembro de 2020, Edição nº 10.314 
Este documento contém o mesmo teor do original assinado. 

 

C.M.A.S. 
Conselho Municipal de Assistência Social 

Rua Curitiba, n.º657 – Fone: 045 3251-8000 
CEP: 85933-000      Caixa Postal: 001 

Ouro Verde do Oeste - Paraná 

Parágrafo Único. O benefício de que trata este artigo será 

concedido uma única vez á família ou pessoa requerente.  

Art.28º. Quanto ao acesso à Documentação Civil Básica, as 

equipes técnicas dos serviços socioassistenciais deverão: 

I. Desenvolver atividades coletivas que informem e tratem da 

importância da documentação civil básica, das formas de obtê-

la e de sua guarda. 

II. Prestar informação a que se refere o inciso I, em atendimentos 

particularizados no âmbito do trabalho social com famílias no 

SUAS – Sistema Único de Assistência Social. 

III. Identificar a situação de vulnerabilidade temporária 

caracterizada pela falta de documentação e atuar para que o 

acesso aos documentos necessários seja garantido com 

agilidade. 

IV. Apoiar e orientar o indivíduo/família que não possuem 

documentação e nem recursos para custear a segunda via, 

sobre como fazer a declaração de hipossuficiência, fornecendo 

modelo, se necessário, aplicando no que couber, a 

regulamentação legal dos órgãos de emissão de Documentos 

Civis Básicos. 

 

4. BENEFÍCIOS EVENTUAIS E AS SITUAÇÕES DE 

CALAMIDADE PÚBLICA 
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Art.29º. O benefício eventual em virtude de desastre ou 

calamidade pública constituem-se provisão suplementar e 

provisória de assistência social para garantir meios necessários 

à sobrevivência da família e do indivíduo, com o objetivo de 

assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e 

pessoal.  

 

Art.30º. As situações de calamidade pública e desastre 

caracterizam-se por eventos anormais, decorrentes de baixas 

ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, secas, 

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. 

 

§ 1º O benefício será concedido na forma de bens de consumo, 

em caráter provisório e suplementar, sendo a modalidade do 

benefício estabelecida após análise técnica, de acordo com o 

grau de complexidade e risco pessoal das famílias e indivíduos 

afetados. 

§ 2º A oferta de Benefícios Eventuais na situação de 

calamidade se destina a atender situações específicas de 

famílias e indivíduos afetados. A prestação de ofertas em 

caráter coletivo, para grupos vitimados por situação de 

calamidade, não deve ser identificada como Benefício Eventual.  

§ 3º O quantitativo de famílias ou indivíduos, atendidos com 

Benefícios Eventuais, decorrente de situação de desastre ou 
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calamidade pública no município, será informado à Comissão 

Municipal de Defesa Civil – COMDEC. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art.31º. O Cadastro Único será o instrumento de referência 

para acesso aos Benefícios Eventuais de Assistência Social na 

modalidade de Auxilio Funeral e Natalidade, salvo nos casos de: 

I. Crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, jovens, 

mulheres e idosos em acolhimento institucional; 

II. Pessoas em situação de rua; 

III. Intempéries ou de calamidade pública; situação em que 

serão atendidos, preferencialmente, pessoas/famílias 

inscritas no Cadastro Único. 

Art.32º. Os Benefícios Eventuais de Assistência Social serão 

devidos ao cidadão ou a família em número igual ao de 

ocorrências de eventos que se caracterizam para tal demanda, 

com exceção da Concessão de passagens que é limitada a uma 

única vez. 

Art.33º. Os Benefícios Eventuais de Assistência Social podem 

ser ofertados diretamente a um integrante da família 

beneficiária: mãe, pai, pessoa autorizada mediante procuração; 

um representante de instituição pública ou privada que 

acompanhou, acolheu ou atendeu a pessoa antes de seu 

falecimento. 
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Art.34º. Os benefícios auxílio natalidade e auxílio funeral 

ficarão sob a responsabilidade do(s) técnico(s) do Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS; já os de 

Vulnerabilidade Temporária (kit familiar, passagem e 

documentação civil) a cargo do(s) técnico(s) da Proteção Social 

Especial (Órgão Gestor, junto à Secretaria Municipal de 

Assistência Social). 

Parágrafo Único: Na falta ou impossibilidade dos técnicos do Centro 

de Referência de Assistência Social - CRAS, a responsabilidade recai 

sobre os técnicos da Proteção Social Especial e vice-versa. 

Art.35º. Em caso de má utilização ou utilização indevida do 

Benefício Eventual concedido, por parte do beneficiário, a 

responsabilidade do ato recai sobre o mesmo. 

Parágrafo Único: Qualquer pessoa, tendo conhecimento quanto a 

utilização indevida de Benefício Eventual ora concedido, em qualquer 

tempo, poderá encaminhar denúncia ao Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS, que adotará as medidas cabíveis. 

Art.36º. Ao Poder Público Municipal compete: 

I. a coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, 

a avaliação da prestação dos benefícios eventuais, bem como o 

seu financiamento;e 

II. expedir as instruções e instituir formulários e modelos de 

documentos necessários à operacionalização dos benefícios 

eventuais; 
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III. ampla divulgação e informação dos Benefícios Eventuais e dos 

critérios para sua concessão. 

Art.37º. Ao Conselho Municipal de Assistência Social 

compete: 

I. fornecer ao Município, informações sobre irregularidades na 

aplicação do regulamento dos Benefícios Eventuais; 

II. avaliar e reformular, se necessário, a regulamentação de 

concessão e critérios dos Benefícios Eventuais de Assistência 

Social; 

III. exercer o controle social dos recursos e oferta dos Benefícios 

Eventuais de Assistência Social. 

Art.38º. Esta Resolução entra em vigor a partir de sua 

publicação, ficando revogadas disposições contrárias e a 

Resolução nº 036 de 2018 do Conselho Municipal de Assistência 

Social. 

Ouro Verde do Oeste, 27 de Agosto de 2020. 

 

Larisse Daniela Hoffmann 

   Presidente do CMAS 
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Requerimento do Benefício Auxilio Natalidade (Anexo I) 



(   ) AUXÍLIO 

NATALIDADE         
 (   ) AUXÍLIO FUNERAL         

VULNERABILIDADE 

TEMPORÁRIA:                     

(   ) KIT FAMILIAR

(   ) CONCESSÃO DE 

PASSAGEM

(   ) DOCUMENTAÇÃO 

CIVIL BÁSICA

15 dias úteis a contar da 

data do Requerimento.
Imediatamente

Data de nascimento: CPF: RG: 

Endereço: Rua e nº Bairro: Cidade:

REQUERIMENTO PARA BENEFÍCIOS 

EVENTUAIS                                                                            

informar a família da concessão ou não do benefício

no prazo de até 03 (três) dias úteis;

PEDIDO DA FAMÍLIA

DADOS DA FAMÍLIA/REQUERENTE

Telefones para contato:

(   ) CRAS - Centro de Referência de Assistência Social           (   ) Órgão Gestor da Assistência SocialEquipamento Socioassistencial :

Prazo máximo para Concessão do benefício

Data do Requerimento:

Técnico(s) que atendeu:

 ___/___/_____ ás ___ h ____ minutos.

Nome  do Requerente:

Ponto de referência:

Observações do Técnico:

SITUAÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL

REQUERIMENTO:      (   ) DEFERIDO    (   ) INDEFERIDO

Modalidade de Benefício Eventual Requerido:



Nome: Data de nascimento: Sexo: Parentesco:  *Situação: Profissão: **Renda:

Pela presente declaro, para fins de benefício que as informações acima especificadas são completas e 

verdadeiras, estando ciente das penalidades no código penal brasileiro art. 171 e 279.

____________________________________________

Assinatura

COMPONENTES DA FAMÍLIA

*Situação: empregado/desempregado **Se apresentada a Folha Resumo do CadÚnico, nos casos em que é critério obrigatório, não necessita preencher Renda.



Observações: 

Data: Quantidade

AUXÍLIO NATALIDADE - ACESSO E CONCESSÃO

REQUERIMENTO:      (   ) DEFERIDO    (   ) INDEFERIDO

 Kit bebê com utensílios para alimentação e higiene do recém-nascido.

AUXÍLIO NATALIDADE - COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Benefício: 

______________________________

Data e assinatura/carimbo do Técnico que analisou o Requerimento

Identificação de quem recebeu/retirou o Benefício                                                      

(   )mãe              (   ) pai             (   ) representante legal                                             

(   ) pessoa autorizada mediante procuração

Nome________________________________________ RG ou CPF: ________________________                         

                                                                                                                                                                       

Assinatura: ______________________________________________________________________

(   ) Reside em Ouro Verde do Oeste - PR 

(   ) Gestante possui o Cadastro Único para Programas Sociais, atualizado, com renda per capita de até meio salário mínimo - anexar Folha Resumo do CadÚnico.

(   ) Gestante está a partir do 6º mês de gestação. Está de quantos meses? _____________________.

(   ) A criança nasceu, em ____/____/_____.  O requerimento do Benefício Auxílio Natalidade também poderá ser realizado em até sessenta dias após o nascimento - anexar cópia da 

certidão de nascimento da criança.

(   ) apresentou documento/exame que comprove a gestação  - anexar cópia.



Observações: 

Data: Quantidade

(   ) Reside em Ouro Verde do Oeste - PR 

Identificação de quem recebeu/retirou o Benefício                                                       

(   )integrante da família                                                                                                

(   ) pessoa autorizada mediante procuração                                                              

(   ) representante de instituição pública ou privada que acompanhou, acolheu 

ou atendeu a pessoa antes do seu falecimento

Nome________________________________________ RG ou CPF: ________________________                         

                                                                                                                                                                       

Assinatura: ______________________________________________________________________

Prestação dos serviços funerários, sendo o custeio de despesas de urna funerária, preparação e higienização do corpo, banqueta, 

mesas, véu e paramentos afins, transporte e remoção no raio de 50 km, quando obrigatório, serviços de aspiração e aplicação de 

formol.

Utilização de Capela Mortuária Municipal, sem custas, sob agendamento

Isenção de taxa administrativa do cemitério

(   ) Atende a todos os critérios de acesso                                                                  

(   ) Não atende a todos os critérios de acesso  - VEDADA A CONCESSÃO                                

REQUERIMENTO:      (   ) DEFERIDO    (   ) INDEFERIDO ______________________________

Data e assinatura/carimbo do Técnico que analisou o Requerimento

AUXÍLIO FUNERAL - COMPROVANTE DE RECEBIIMENTO
Benefício: 

(   ) Requerente ou beneficiário (falecido) possui renda per capita de até meio salário mínimo

AUXÍLIO FUNERAL - ACESSO E CONCESSÃO

(   ) Requerente ou o beneficiário (falecido) está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais

(   ) Cadastro Único do requerente ou beneficiário (falecido) está atualizado conforme normativas do Programa



Observações: 

Duração da Concessão do Benefício: _____ mês(es)

Extensão do período de Concessão do Benefício:                                             

(   ) INDEFERIDO    (   ) DEFERIDO POR MAIS ___ mês(es).
______________________________

Data e assinatura/carimbo do Técnico que analisou o Requerimento

O período total concessão não poderá ultrapassar seis meses.

KIT FAMILIAR - ACESSO E CONCESSÃO

(   ) 1 (um) kit familiar bimestral, para família monoparental (1 integrante)

(   ) 1 (um) kit familiar mensal para famílias com composição de até 5 integrantes

(   ) 2 (dois) kits familiares mensais para famílias com composição familiar acima de 5 integrantes

O técnico deverá assinalar  a forma de Concessão (quantidade e período):

REQUERIMENTO:      (   ) DEFERIDO    (   ) INDEFERIDO

______________________________

Data e assinatura/carimbo do Técnico que analisou o Requerimento

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DECORRENTE DE:                                                                                                                                                                                       (   

) Riscos: ameaça de sérios padecimentos         (   ) Perdas: privação de bens e de segurança material  (   ) Danos: agravos sociais e ofensa.

VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA 

(   ) Da falta de acesso a condições e meios para suprir a reprodução social cotidiana do solicitante e de sua família, principalmente a de alimentação;

(   ) Da falta de documentação; 

(   ) Da falta de domicílio;

(   ) Da situação de abandono ou da impossibilidade de garantir abrigo aos filhos;

(   ) 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;

(   ) De desastres e de calamidade pública;

(   ) De outras situações sociais que comprometam a sobrevivência.



Data: Quantidade

Identificação de quem recebeu/retirou o Benefício                                                      

(   ) requerente              (   ) mãe, pai             (   ) representante legal                                             

(   ) pessoa autorizada mediante procuração

Nome________________________________________ RG ou CPF: ________________________                         

                                                                                                                                                                       

Assinatura: ______________________________________________________________________

Identificação de quem recebeu/retirou o Benefício                                                      

(   ) requerente              (   ) mãe, pai             (   ) representante legal                                             

(   ) pessoa autorizada mediante procuração

Nome________________________________________ RG ou CPF: ________________________                         

                                                                                                                                                                       

Assinatura: ______________________________________________________________________

Identificação de quem recebeu/retirou o Benefício                                                      

(   ) requerente              (   ) mãe, pai             (   ) representante legal                                             

(   ) pessoa autorizada mediante procuração

Nome________________________________________ RG ou CPF: ________________________                         

                                                                                                                                                                       

Assinatura: ______________________________________________________________________

Identificação de quem recebeu/retirou o Benefício                                                      

(   ) requerente              (   ) mãe, pai             (   ) representante legal                                             

(   ) pessoa autorizada mediante procuração

Nome________________________________________ RG ou CPF: ________________________                         

                                                                                                                                                                       

Assinatura: ______________________________________________________________________

Identificação de quem recebeu/retirou o Benefício                                                      

(   ) requerente              (   ) mãe, pai             (   ) representante legal                                             

(   ) pessoa autorizada mediante procuração

Nome________________________________________ RG ou CPF: ________________________                         

                                                                                                                                                                       

Assinatura: ______________________________________________________________________

kit familiar contendo gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene pessoal.

kit familiar contendo gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene pessoal.

kit familiar contendo gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene pessoal.

kit familiar contendo gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene pessoal.

kit familiar contendo gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene pessoal.

kit familiar contendo gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene pessoal.

KIT FAMILIAR - COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Benefício: 

Identificação de quem recebeu/retirou o Benefício                                                      

(   ) requerente              (   ) mãe, pai             (   ) representante legal                                             

(   ) pessoa autorizada mediante procuração

Nome________________________________________ RG ou CPF: ________________________                         

                                                                                                                                                                       

Assinatura: ______________________________________________________________________



Data: Quantidade

Identificar os membros da família beneficiados:

Observações: 

Nome________________________________________ RG ou CPF: ________________________                         

                                                                                                                                                                       

Assinatura: ______________________________________________________________________

*Obs. : concedido uma única vez á família ou pessoa requerente. Se concedido, anexar cópia da passagem.

REQUERIMENTO:      (   ) DEFERIDO    (   ) INDEFERIDO

______________________________

Data e assinatura/carimbo do Técnico que analisou o Requerimento

Requerimento de Passagem para o Município: ______________________________________ Estado: ___________ Kilometragem: ___________________     

Quantidade de passagens requisitadas:

CONCESSÃO DE PASSAGEM 

(   ) Concessão de Passagem para locomoção via terrestre, para outra unidade de federação.

Identificação de quem recebeu/retirou o Benefício                                          

(   ) Concessão de Passagem para locomoção via terrestre, com distância igual ou superior a 300 kilômetros, estabelecidos a partir do Município de Ouro Verde do 

Oeste - PR

CONCESSÃO DE PASSAGEM - COMPROVANTE DE RECEBIMENTO 

Benefício: 

Passagem para locomoção via terrestre - anexar cópia



Informar o tipo de documentação requerida: 

Data: 

______________________________

Data e assinatura/carimbo do Técnico que atendeu/orientou

DOCUMENTAÇÃO CIVIL BÁSICA - COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Identificação de quem recebeu/retirou a documentação:                                          
Nome________________________________________ RG ou CPF: ________________________                         

                                                                                                                                                                       

Assinatura: ______________________________________________________________________

Especificar documentação entregue: 

DOCUMENTAÇÃO CIVIL BÁSICA

Encaminhamentos realizados:

OUTRAS SITUAÇÕES IDENTIFICADAS E ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS


