


PROGRAMA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL BÁSICO - PAEB

1 - AUXÍLIO ÀS DESPESAS BÁSICAS

Benefícios:

Documentação necessária:

O Programa de Atendimento Emergencial Básico – PAEB tem como objetivo atender 

aos militares, seus dependentes e à comunidade civil que apresentem situação de 

vulnerabilidade e risco social em suas necessidades básicas. O atendimento é 

realizado em caráter suplementar, provisório, emergencial e não contributivo por meio 

da concessão de benefícios sociais, através das seguintes áreas de atuação: 

Atendimento à indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade temporária, 

decorrentes de circunstâncias adversas e imprevisíveis que ocasionam a falta de 

acesso às condições e meios para suprir as necessidades básicas individuais e/ou do 

seu núcleo familiar.

Ÿ Cestas básicas; 

Ÿ Móveis básicos (geladeira/ fogão /cama /colchão);

Ÿ Auxílio à débitos (água/luz/moradia);

Ÿ Outros que se fizerem necessários para atender necessidade advinda de situações 

de vulnerabilidade temporária; 

Ÿ Obs.: As cestas básicas são liberadas somente por período de três meses, 

podendo ser consecutivos e/ou alternados.

Ÿ Comprovante de renda atual do requerente e dos maiores de 18 anos que possuam 

vínculo empregatício (em caso de desemprego, encaminhar cópia da carteira de 

trabalho);

Ÿ Comprovantes de conta de água, energia elétrica, telefone em nome do 

requerente;

Ÿ Comprovante atual de financiamentos, empréstimos e/ou outros débitos que 

comprovem o estado de vulnerabilidade financeira da família;

Ÿ Comprovante de despejo e/ou cobrança referente à moradia (se for o caso);

Ÿ Comprovante de débito referente as contas de água e luz em atraso.



2 - AUXÍLIO A TRATAMENTO DE SAÚDE E APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA: 

Benefícios:

Documentação necessária:

Atendimento à indivíduos e famílias que vivenciem dificuldades financeiras e 

emocionais, advindas do acometimento de doenças, acidentes e deficiências, que 

não tenham condições momentâneas de arcar, por meios próprios, com o tratamento 

de saúde e suas ramificações, ou seja, outras necessidades básicas oriundas do 

problema de saúde. 

Ÿ Doação aos usuários de medicamentos, equipa-mentos terapêuticos e dietas 

especiais, conforme prescrição médica; 

Ÿ  Doação de cadeiras de rodas/banho – simples; 

Ÿ  Doação de materiais para curativo; 

Ÿ  Doação de fraldas geriátricas e infantis descartáveis; 

Ÿ  Doação de roupas especiais;

Ÿ  Outros que se fizerem necessárias para atender demandas advindas do problema 

de saúde.

Ÿ Comprovante de renda atual do requerente e dos maiores de 18 anos que possuam 

vínculo empregatício (em caso de desemprego, encaminhar cópia da carteira de 

trabalho);

Ÿ  Comprovantes de conta de água, energia elétrica, telefone em nome do 

requerente;

Ÿ  Comprovante atual de financiamentos, empréstimos e/ou outros débitos que 

comprovem o estado de vulnerabilidade financeira da família.

Ÿ  Laudos médicos atuais;

Ÿ  Receituário médico, indicando a medicação e/ou alimentação especial necessária, 

com data inferior ou igual a trinta dias;



3 - AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 

Benefícios:

Documentação necessária:

Atendimento à indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade temporária, 

decorrentes do acometimento de sinistro (incêndio/ inundação/ desmoronamento) e 

ainda que o imóvel apresente risco estrutural e/ou necessite de reparo em razão de 

prejuízo à saúde do requerente, bem como de algum integrante do núcleo familiar. 

Ÿ Repasse de material de construção básico (cimento, ferro, tijolo,  telhas, brita e 

areia).

Ÿ  Comprovante de renda atual do requerente e dos maiores de 18 anos que 

possuam vínculo empregatício (em caso de desemprego, encaminhar cópia da 

carteira de trabalho);

Ÿ  Comprovantes de conta de água, energia elétrica, telefone em nome do 

requerente;

Ÿ  Comprovante atual de financiamentos, empréstimos e ou outros débitos que 

comprovem o estado de vulnerabilidade financeira da família;

Ÿ  Comprovante de propriedade do imóvel em nome do requerente;

Ÿ  Caso o reparo no imóvel seja de alta complexidade (muro de arrimo, reparo 

estrutural) é necessário o encaminhamento de laudo técnico de um Engenheiro 

Civil habilitado no CREA; 

Ÿ  Encaminhar três orçamentos distintos dos materiais de construção solicitados, 

condizente com a necessidade.ou alimentação especial necessária, com data 

inferior ou igual a trinta dias;



ORIENTAÇÕES IMPORTANTES:

RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS ATRAVÉS DO 

PROGRAMA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL

BÁSICO - PAEB

As solicitações enviados à AFAS deverão ser mediante ofício/PA/e-

mail/guia,contendo relatório social do caso e documentos comprobatórios atuais 

condizentes com a demanda apresentada.

Ÿ  Antes de encaminhar o usuário/família, procure exaurir todas as possibilidades 
dentro da rede socioassistencial, objetivando com isso, agilizar os processos a 
serem encaminhados.

Ÿ  Informar aos usuários que a AFAS não realiza pagamentos de débitos (cartões de 
crédito, cheques especiais, transporte escolar, mensalidade escolar, condomínio, 
prestações de lojas e de carros, etc.)

Ÿ Redução da situação de vulnerabilidade financeira;

Ÿ  Melhoria da qualidade de vida dos usuários;

Ÿ  Orientação e proteção social aos usuários;

Ÿ  Prevenção ao desequilíbrio social frente às fragilidades vivenciadas;

Ÿ  Promoção de aquisições sociais e materiais aos usuários, potencializando o 

protagonismo e a autonomia do cidadão.



Rua Santa Rita Durão, 1263, 

Funcionários, Belo Horizonte 
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facebook.com/afassocialecultura 


