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Bstado do RIo Grande do Sul
MUNIcfpIO DB HUMAITA

LEI MUNICIPAL N° 2739A017

AF!,IADo Mo avRAL

sbeEc=:t%i;;(:E'A'D:I;!i:\T£S\;°

Huinaife, RS,  19 de dezembro de 2017.

Disp6e sobre os BeDeficios Evei)tunis de que trata o

Art. 22 da I.ei n° 8.742, de 7 de Dezembro de 1993

a.ei   Organica   da   Assistencia   Social),   com   o

estabe]eeimento  de  criterios  pars  a  i]rovisao  de

beneficios eventuais no ambito da politiea ptib]ica

de Assist6ncia Social  no  Municipio  de Humait6, e

da outras provid6ncias.

FERNANDO WEGMANN, Prefeito Municipal de Humaifa, Estado do RIo Chande do Sul, no

uso  das  atribuig6es  legais,  conferidas  pela  Lei  Organica  do  Municipio,  FACO  SABER  que  a  Camara  de

Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Municipal:

Capitulo I

Dos derlnic6es e dos Objetivos

Art. 1° - Esta Lei disp5e sobre a concessao dos Beneficios Eventuais como direito garantido.nos termos

do Artigo 22 da Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro de 1993 -Lei Orginca da Assistencia Scoial -LOAS, e

Lei12.435de06deJulhode2011~quealteraotextodosArtigos2°,3°,6°,12,13,14,15,16,17,20,21,222324,28

e  36  da  Lei  8.742/93.  Consubstanciada  pela  Resolngao  CNAS  n°  212/2006  -  Cntdios  onentadores  para

regulanenta9fro; e Decreto 6.307, de  14 de dezembro de 2009 (Tipifica os Beneficios que nao sfro de natureza

assistencial); e Resolugfro CNAS n° 39, de 09/12/2010.

Art. 20 - 0 Beneficio Eventual 6 uma modalidade de provis5o de Proteg5o Social de carater suplementar

e temporalo  que  integra organicamente as garantias do Sistema Umco  de Assistencia Social - SUAS, com

fundamentapao mos prmcipios de cidadania e mos direitos sociais e humanos. Confome Art. 22 -LOAS "(. . .) sao

prestados aos cidadios e familias em virtnde de nascmento, morte, situap6es de vulnerabflidade temporalia e de

calanidade pbblica".

Art. 30 - 0 Beneficio Eventual destina-se as familias e individuos com renda "per capita" igual ou inferior

a  1/4 (un quarto) de  salario minimo e  com ilnpossibhidade de arcar por conta pr6prin o enfrentanento  de

contingeneias sociais que provoquem riscos e fragilizem a manutencao da unidade familiar, a sobrevivencia de

seus membros ou a manutencao da pessoa.
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§ 1° A comprovap5o das necessidades pare a concessao do beneficio eveTitual sera assegurada per

profissional  t6crico  que  integre  a  equipe  da referencia  da  Protapao  Social  Bdsjca,  sendo  vedada  qualquer

comprovapfro complexa e vexat6ria de pobre2a, ben como de siniapdes que provcquem coustrangimento.

§2° A famiLia ou pessoa beneficiada devch estar cadastrada no Programa Cadastro Unico para os

Progranas Sociais ~ CADUNICO, do Govemo Federal.

§ 3° Deve ser assegurado a familia/individuo o direito a participar dos programas, proj etos e servi9os

ofertados  pelo  Sistema Unico  de  Assistencia Social -  SUAS,  sempre que possivel,  colrforme  a Tipificapao

Nacional de Servicos S6cio assistenciais.

§4°  Alem  de  se  enquadrar  no  critdio  estabelecido  no  caput,  o  beneficio  somente  podefa  ser

autorizado para quem ja estiver residindo no municipio de Humaita, via comprovap5o de cadastro no Sistema da

Sande e com desligamento no cadastro do municipio anterior:

a)   Comprovante de residencia fixa em Hulnaiti a peLo memos 06 (seis) meses para reeeber os beneficios

previstos mos incisos I, 11 e Ill do Art. 70 desta Lei, salvo interperies, e,

I))   Comprovante de residencia fixa em Humaifa a pelo memos 2 (dois) anos para receber os beneficios

previstos no inciso IV, V e VI do Art. 7° desta Lei.

§5° Para uma nova concessao do beneficio estabelecido no item Ill do Art. 7° desta lei. devera haver

urn  intervalo  minimo  de  03  meses,  exceto  em  casos  de  imperiosa necessidade,  ou  risco  a vida .da  fanilia

beneficfaria, mediante parecer de profissional tecnico.

Art, 4° - 0 Beneficio Eventual ten a fmalidnde de auxiliar no enfretanento, com presteza, de situa¢5es

de forca maior e/ou caso fortuito e se aplica as situap5es de vulnerabilidades temporfuias pertinentes a Politica

de  Assistencia  Social,  devendo  estar  mterlLgado  aos  demars  servicos,  progranas,  projetos  e  beneficios  de

Assistencia social.

Parigrafo €nico - Nao dao direito aos Beneficios Eventuais,  situap6es relacionadas a progranas,

projetos e servi9os de Sande (medicamentos, prbteses, 6rteses, cadeira de roda, fraldes genatricas e infantis, e

outros),  Educapao (matenal escolar, transporte  escolar,  passe  escolar ou outro),  Habitap5o (auxilio  moradia

emergenciaL locap5o social ou outro), Esporte (material esportivo, unifome, Artigos para competig5o, etc ) e

demais politlcas setorinis`

Art. S° - Nas situap5es de vulnerabilidade temporina sera deda prioridade ds cnan9as, a familia, o idoso,

a pessoa com deficiencia, a gestante, a nutriz e mos casos de calanidade pdblica.

Parigrafo Onico - A calamidade pdblica deve ser reconhecida pelo Poder mblico, explicitando a

situap5o  anormal  resultante  de  tempestedes,  enchentes,  deslizamentos,  desabanentos,  mo6ndios,  invers6es

tinicas, baixas ou altas temperaturas e epidemias, identificando os schos danos causados as familias e pessoas
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afetadas,   mclusrve   a   incolumidade   e   a  vida   de   seus   integrantes,   com   as   medidas   a   serem   adotadas,

independentemente dos beneficios eventuais.

Art.  6°  -  A  Secretana  Municipal  de  Assistencia  Social  deve  elaborar  seu  Plano  de  Concessao  de

Beneficios Eventuais e apresentar ao conselho Municipal de Assistencia Social para aprovap5o.

§   1°  0  Plano  de  Concess5o  de  Beneficios  Eventuais  ten  por  objetivo  assegurar  e  garantir  a

vinculap5o com os servigos, programas e projetos s6cio assistenciais, com a rode de servxpos das outras politicas

pdblicas e com o sistezm de garantia de direitos.

`         § 2° Anualmente, sera apresentado relat6rio quantitativo dos beneficios concedidos e das familias

beneficradas  no  ano,  avalia95o  de  seu  impacto  no  enfrentamento  das  contingchcias  sceLais  temporinas  e

vinculap5o com a rede de servi9os do municipio.

§  3° Apresentar outras informap5es e avaliap6es a pedido do Conselho Municipal de Assistchcia

Social no exercieio de sou papel no Controle Social, sempre que solicitado.

cApiruLo 11
Dos Beneficios Event uais

Art. 70 - Sfro cousiderados Beneficios EventLiais:

I -Aurilio Natalidade;

11 - Auxilio Funeral;

Ill - Auxilio ALinentac5o;

IV ~ Auxilio Vulnerabilidade tempordia:

V - Aunilio Tranaporte;

§ 1° Os beneficios natalidade e funeral serao devidos a familia em ntimero igual ao das ocorrencias

desses eventos;

§ 2° 0 Poder Executivo, pagari o auxflio concedido diretanente ao fomecedor dos bens ou servicos,

mediante  procedimento  regular  da  despesa,  documentaeao  comprobatoria,  realizap5o  de  licitac5o,  quando

neeessaria, celebra95o de convenio ou contrato, obedecidos os preceitos ditados pela Lei Federal n° 8.666/93 .

I-           DO Aulilio Natalidade

Art. 8° - 0 beneficio eventual na forma de auxflio-natalidade constitui-se em uma prestapao tempordria

nfo contributiva da assistencia scoial, em bens de consumo e servi9os, para reduzir a vulnerabilidade provocada

por nascimento de membro da familia e deveri alcanqar preferencialmente :

I - ateng6es necessirias ao nascituro;

11 - apoio a mac no caso de morte do recch-nascido;

nl - Apoio a fanilia no caso de morte da mac e outras providfucias necessanas no ambito de Politica da

Assistenc ia Soc ial.
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Art. 9° - 0 beneficio natalidade deve ocorrer na forma de bens de cousumo:

§  1 0 Os beus de consulno cousistem no enxoval do rec6m-nascido, no que tange os items basicos de

vestudrio e de higiene, observada a qualidade que garanta a dignidade e o respeito da familia beneficidria.

§ 2° 0 auxilio natalidade s6 sera concedido ap6s requerimento do interessado e laudo social a ser

feito por profissional habilitado na unidade de atendinento do CRAS, e deve ser fomecido em ate 30 (trmta) dias

ap6s o requerimento.

§  30  0  requenmento  do beneficio  natalidade  deve  ser realizado  ate  cento e  vmte  dias  apds  o

nascinento.

Art.loo - Os bens de consumo do auxilio natalidade sefao requeridos e prestados prefereneialmente i

mac e na impossibilidade desta, ao pai do recin-nascido, ou na impossibiLidade de ambos, de pessoa responsivel

pelos cuidados com o nascituro.

Art. I 1° - 0 beneflcio natalidade sera devido a familia em ndmero igual ao das ocorfucias desse evento,

observado o disposto no Art  3° e seus paragrafos, desta lei.

Do Auxilio Funeral

Art. 12° - 0 beneficio eventual, na forma de auxilio-funeral, coustitui-se em uma prestap5o tempofaria

n5o  contributrva  da  assistchcia  social,  em  pecthia,  para  auriliar  na  despesa  na  compra  de  caix5o  para

sapultamento e transporte para acompanhamento do funeral, no valor menor ou igual a 86 URMs, por uma inica

parcela, para reduzir vulnerabilidade provocada por morte de membro da familia.

Art .13° - 0 auxilio funeral prestado podefa ser requerido por mtegrantes da familia beneficiala desde

que comprovado o parenteseo ou pelo Assistente Social, no caso de parentesco desconhecido.

Art. 140 - 0 beneficio auxilio funeral sera devido a familia em ninero igual ao das ocorrfencias desse

evento, observado o disposto no Artigo 3° e seus pafagrafos, desta lei.

Pardgrafo   tinico:   Este  beneficio   sera  diaponibilizado   mediante   o  pedido   e   comprovapao   do

enquadramento do gnipo familiar nos criterios previstos no Art. 3° e seus incisos, desta Lei

Art. 15° - 0 alcance do beneficio funeral preferencialmente, sera distinto em modalidades de.

I.            As despesas de uma funeriria, vel6rio e sepultamento;

11.           As necessidades urgentes de familia para enfrentar riscos e vulnerabilidades advindas da morte

de urn de seus provedores ou membros;

Ill.         0 ressarcimento, no caso de auschcia do beneficio eventual no momento em que este se fez

necessino.

Art.16° -0 beneficio funeral pods cooner na forma de pechnia ou na prestapao de servicos, mediante

comprovapao.
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§ 1° Os servicos poderao cobm o custeio de despesas de urna funerina, ou vel6rio, ou sepultamento, ou

transporte funerino, ou utilizap5o de capela, ou isengao de taxas ou colocap5o de placa de identifica95o, ou outros

servicos inerentes que garantam a dignidade e o respeito a familia beneficiala.

§  2° Quando  o beneficio for assegurado em pectinia,  deve ter como referchcia o custo dos  servi¢os

previstos no pardgrafo anterior.

§  3° 0 requermento do beneficio eventual devefa ser realizado em ate dez dias dteis, na Seeretaria

Municipal de Assistencia Social e sua concess5o ser prestada em dez dias dteis, diretamente pelo 6rg5o gestor ou

indiretaniente, em parceria com outros 6rgaos ou mstrfuic6es.

§ 4° Em caso de ressarcimento das despesas previstas no §  1°, a familia podera requerer o beneficio ate

trmta dias ap6s o funeral.

§ 5° 0 beneficio funerd, em caso de ressarcinento, deve ser pago ate trinta dias ap6s o requerimento.

§  6° 0 pagamento do ressarcimento sera equivalente ao valor das despesas previstas no Art.12°, da

presente Lei.

11-          DO Aiixilio cesta Bisica de A]imentos

Art.17°-0 Auxilio Cesta Bisica de Alimentos sera concedido ao grupo familiar que se enqundrar no criterio

previsto po Artigo 3° desta lei, e, dependeri de avaliapao tecnica.

§ I ° - Os ltens deste beneficio serio definidos e aprovados per resolngao do Consetho Municipal da

Assistencia Sacinl; os itens que constiniem o beneficio sfro: 5 kg de arroz, 2 kg de apdcar, 2 kg de feiiao, 5 kg de

farinha de trigo,  I  fermento biol6gico,  I  kg de sal,  I  litro de 6leo de cozinha, 2 pacotes de bolachas, 2 kg de

farinha de milho, 2 litros de leite integral,  I ]ng de massa industrializada.

§ 2° - 0 tempo de concess5o continua do beneficio sera de 03 (rfes) meses, podendo ser renovado

por ate un igunl periodo;

§  3° - Caberi ao Couselho Municipal de Assistchcia Social avaliar a possibilidade e neeessidnde,

em casos extraordinirios, de estender o prazo previsto no pafagrafo anterior.

Ill-        Aux]1io vulnerabiLidade Tempordria

Art. 18° - Entende-se por beneficio de auxilio vulnerabilidade temporina, as a95es emergenciais, de carater

transit6no, de destinap5o de bens materiais, vestudrios, para casos de vulnerabilidede social, com fmalidade de

atender as vitimas de calamidades, ou para enfrentar contingencias, de modo a reconstruir a autonomia destas.

§    1°   -   Os   beneficios   eventuais   de   vulnerabilidade   temporaria   s6   ser5o   autorizados   ap6s

enquadramento no dsposto no Artigo 3° e seus pafagrafos, requenmer]to do interessado e laudo socral a sea feito

por profissional habilitado do CRAS - Centro de Referchcia da Assistencia Social.
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Art.19° ~ Auxitio pequenas reformas, dentro do auxilio vulnerabilidade temporiria, sera oferecido mos

casos cm que a unidade habitacronal pr6pria da fiinilia, oferapa risco a seus ocupantes, risco de desabanento, de

salubridade, de forma emergencial, e postenor encaminhamento para politica de habitapao ou outra forma de

melhona das condie5es de moradia. Esse beneficio podch ser prestado uma inica vez no valor mckimo de 285

URMs.

Parigrafo tinico -Pan a concessao do auxilio que trata o Artigo  19° desta lei, mos casos em que a

famitia nao possuir documento de posse de fato da moradia, como contrato de compra e venda, escritura, ou

outros, ^seri aceito documento de declarapao de posse, contendo o tempo em que ali residem, frmado corn a

assinatura do morador e Dais duns testemunhas, reconhecidas as assinaturas em cart6rio.

IV-        AuxflioTrausporte

Art. ZOO - Sao requnsitos para a concessao do beneficio eventual auxilio transporte .

I - comprovar residir no municipio de HumaitS confome Art. 30 §4,

1[ -possuir renda per capita de ate I/4 salirio minimo nacional vigente

Art. 21° -0 beneficio eventual de auxilio transporte sera concedido mos seguintes casos:

I - em casos de trabalho, onde o requerente ire trabalhar em outro municipio, com comprovapao de local

de trabalho;

11 -para pessoas em situap5o de violchcia e/ou violapao de direitos, que ameapam a vida do.requerente

e/ou sun familia;

Ill -em casos de detemnaeaojudicial, sem restn9des;

IV - em caso de fam]liar com problemas de sande em outra cidade, a apenas uma pessoa, com grau de

parentesco conprovado`

Art. 220 -  0  auxilio  transports  sera limitado ate  o valor de  38  URMs,  sendo concedido atrav6s  de

passagem rodoviiria para o municipio de destino.

Art. 230 - Para requisic5o do beneficio eventual Aurilro Trausporte, o requerente devera apresentar:

I - carteira de identidade ou equivalente e CPF;

1] -comprovante de residchcia no municipio de Humaife, tais como: conta de luz, de agua, telefone ou

IPTU;

Ill - comprovantes de renda, se houver, ou declarap5o de renda faniliar;

Pa rigrafo Un ice -A auschcia de documenta9ao pessoal nao sera motivo de impedimento para concessao

do beneficio, devendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social adotar as medidas necessarias para o acesso

do individuo e/ou sua familia a docuinentapao civil e demais registros para ampla cidadania dots) mesmo(s),
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cApiruLO Ill
Dos Disposi¢6es Finais

Art. 27° -Paralelanente a prestap5o dos servicos de assistencia social mos temos desta Lei, sera mantido

atrav6s  do  sistema  de  acompanhanento  e  onentapao  aos  assistidos,  visando  a melhoria de  suas  condic6es

econdmicas, sociais e de salde, mediante integrap5o ao mercado de trabatho e a vida comunitalia.

Art. 28° -Cabefa a Assistencia Social e ao CRAS -Centro de Refereneia da Assistencia Scoial:

. I -a coordenapao geral, a operacionaliza9ao, o acompanhamento, a avaliapao da prestap5o dos beneficios

eventuais, ben como o seu financianento;

11  - a realizapao  de  estudo  da realidade  e  monitoraniento  da demanda para constante  ampliap5o  da

concessao dos beneficios eventuais ;

Ill   -   expedlr   as   instrapdes   e   instituir   fomularios   e   modelos   de   dooumentos   necessalos   a

operacionalizapao dos beneficios eventuais.

Parigrafo  dnico:  0  CRAS  deverd encaminhar relatdrio destes  servi¢os, anualmente, ao Couselho

Municipal de Assistchcia Social.

Art. 29° ~ Cabers ao Conselho Municipal de Assistencia Social fomecer ao Executivo informap6es sobre

irregulandndes na exeeu9ao dos beneficios event`rais, ben como avaliar e definir, anualmente ate o final de cada

do mss de agosto, o valor dos auxilios natalidade e funeral que deverao coustar na Lei Oxpamentina do. Municipio

para o exerofcio segunte.

Parigrafo dnico-   Caso n5o haja essa manifestap5o referida no caput, o Executivo manteri para o

exercicio seguinte os mesmos valores estipulados na Lei Or9anentalia em vigor.

Art.30°-AsdespesasdecorrentesdestaLeicorreraoporcontadedotapfrooxpamentaliapr6pha,prevista

na unidade orgamentina, Fundo Municipal de Assistencia Social.

Art. 31° -Revogam-se as disposic5es em contfario, especialmente a Lei 025/2013, esta Lei entra em

vigor na data de sua publicapao.

GABn`urE     Do     pREFEITo     MUNlclpAL     DE
HUMAITA RS, aos dezenove dies do mss de dezembro de

Registre-se e Publique-se

:i`,i::.:`;:.::,`,i,.,\,c,(,::`:

iii1EGb-
icipal de Administrapao
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