
 

Nota técnica nº 5 CAS/SEDS 

Atualização da Nota Técnica CAS/SEDS nº 3 de 23 de março de 
2020, que versa sobre a distribuição de alimentos no âmbito 
da Assistência Social, com base na atualização na deliberação 
CONSEAS que estabelece critérios para a concessão e o 
cofinaciamento dos benfícios eventuais 
 

Orientações sobre a oferta de alimentos 

A concessão de alimentos no âmbito da assistência social pode se dar tanto nos serviços 

socioassistenciais (quando o usuário participa de alguma atividade do serviço) quanto 

na oferta material ou financeira de Benefícios Eventuais. 

Os benefícios eventuais foram regulamentados no âmbito do Estado pelo CONSEAS/SP 

e ficou estabelecido que: 

- a situação de vulnerabilidade temporária pode se dar, entre outras causas, pela 

“ausência ou limitação de autonomia, de capacidade, de condições ou de meios próprios 

da família para prover as necessidades alimentares e nutricionais de seus membros”1.   

- as provisões relativas a ofertas de outras políticas setoriais, como cestas básicas, não 

se incluem na modalidade de benefício eventual prestado em virtude de vulnerabilidade 

temporária2. 

- ATUALIZAÇÃO: considerando a atual situação que levou o governo estadual a 

reconhecer o estado de calamidade pública3 as cestas básicas foram reconhecidas como 

benefício eventual de vulnerabilidade temporária em casos de situações de emergência, 

calamidade e isolamento social em caso de pandemia4. 

Dessa forma, a oferta material de alimentação fica regulamentada no âmbito da 

política de Assistência Social no Estado de São Paulo. 

As orientações técnicas publicadas pelo governo federal5 sobre o tema entendem que: 

A oferta de benefícios eventuais nas situações de vulnerabilidade temporária 
por falta ou dificuldade de acesso a alimentos ainda é bastante realizada na 
forma de bens de consumo, com a concessão de kits nutricionais ou cestas de 
alimentos, comumente chamadas de cestas básicas. Tal oferta ainda constitui 

 
1 Deliberação CONSEAS/SP nº 29/2019 (artigo 21). 
2 Deliberação CONSEAS/SP nº 29/2019 (artigo 21). 
3 Decreto nº 64.879 de 20/03/2020. 
4 Deliberação CONSEAS/SP nº 08/2020. 
5 Orientações técnicas sobre Benefícios Eventuais no SUAS – MDS/2018, p. 38. 



 
um desafio para técnicos e gestores da política de Assistência Social.(...) Quando 
a gestão local decidir pela oferta em bens é importante observar que a 
composição de alimentos ofertados no âmbito do benefício eventual deverá 
respeitar e levar em consideração os hábitos alimentares locais, a dignidade dos 
cidadãos e o direito humano à alimentação adequada.  
Vale destacar que o benefício eventual por vulnerabilidade temporária, 

ofertado para suprir necessidade de alimentação, deve ser visto na ótica do 

direito de cidadania e do direito humano à alimentação (...). A oferta deve ser 

realizada de forma gratuita e sem exigência de contrapartida, afastada de 

qualquer conotação discriminatória, assistencialista ou em caráter de doação. 

A oferta de benefícios eventuais pode se dar por meio de auxílio material (bens de consumo) 

ou financeiro (pecúnia) e sua distribuição pode ser feita pelo CRAS desde que seja feita de 

forma planejada e organizada, evitando a geração de aglomerações. 

Outros exemplos de benefícios eventuais de vulnerabilidade temporária: pagamentos de 

contas de água, energia elétrica, compra de botijão de gás, aquisição de cobertores, itens 

de higiene, utensílios domésticos, utensílios de trabalho. 

Cofinanciamento 

A alimentação é considerada como item de custeio, portanto é uma despesa permitida 

aos município na utilização de recursos financeiros oriundos do cofinanciamento via 

FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social na oferta de serviços socioassitenciais6. No 

entanto, NÃO É PERMITIDO UTILIZAR RECURSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS PARA 

COMPRA DE CESTAS-BÁSICAS. 

Os critérios para concessão e também as condições para cofinanciamento estadual7 dos 

benefícios eventuais prestados em virtude de nascimento, morte de membro familiar e 

vulnerabilidade temporária levou em consideração quantidade de modalidades de 

benefícios eventuais regulamentados e previamente registrados no sistema PMASWeb 

até a atualização do ano de 2020. Assim, quanto maior o número das modalidades de 

benefícios eventuais regulamentadas por cada município maior pode ser o valor a ser 

repassado pelo FEAS. 

Como acessar o cofinanciamento estadual 

O cofinanciamneto via FEAS já é feito mensalmente para a oferta dos serviços 

socioassistenciais de PSB e PSE de Média e Alta Complexidade. Para isso anualmente o 

município deve atualizar no sistema PMASweb como pretende alocar o recurso 

estadual. O registro no sistema PMASweb também será necessário para 

cofinanciamento dos Benefícios Eventuais.   

 
6 Resolução SEDS nº 02/2010 (Artigo 6º). 
7 Deliberações CONSEAS nº 05/2020, artigo 2º, alínea c e nº 29/2019 artigo 26 inciso III. 



 
Ao estabelecer o fluxo para acesso ao cofinanciamento estadual a Seds enviou às  DRADS 

a listagem com valores a serem repassados em parcela única em 2020 e o nome dos  

municípios elegíveis. Recomendamos que o município abra uma nova conta corrente 

online junto ao Banco do Brasil específica para recebimento desses recursos. Se isso não 

for possível será pago na conta da PSB, desde que na prestação de contas seja possível 

uma demonstração separadamente, de forma contabilmente clara. 

Foram 285 municípios elegíveis sendo que destes, 238 registraram que regulamentaram 

o benefício de vulnerabilidade temporária.  

É nessessário que seja feita a conferência da documentação enviada uma vez que a 

informação registrada no PMASweb é autodeclaratória. 

Na SEDS, os recursos para atender as despesas com benefícios eventuais estão alocados 

na Unidade de Despesa 35.01.70 - FEAS da Unidade Orçamentária UO 350016 - Fundo 

Estadual de Assistência Social – FEAS, no Programa de Trabalho 08.244.3500.6359.0000 

Proteção Social Básica – Natureza de Despesa – 334139 - Fonte 041.016.006. 

 

Os municípios que não foram elegidos após aferição dos critérios nessa primeira rodada 

de 2020, seja porque não atualizaram o sistema PMASweb, seja porque ainda não têm 

benefícios eventuais regulamentados,  devem aguardar novas orientações. 
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