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Lei Municipal n° 467, de 12 de abril de 2010.
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``Regulamenta       a       Concessao       dos

Beneficios    Eventuais    da   Politica   da
Assistencia      Social      e      da      outras
providencias."
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disposto  na  Lei  Organica  Municipal,  faz  saber  que  a  Camara  Municipal  de
Vereadores aprovou e foi sancionada a seguinte Lei:

Art.  10  -  A  concessao  dos  Beneficios  Eventuais  a  urn  direito  garantido  na  Lei
Organica da Assistencia Social - LOAS, Art. 22, paragrafos 1° e 2°.

fit. 20  - 0 Beneficio Eventual a uma modalidade de previsao de prote€ao social
basica,   de   carater   sTplementar   e   temporario,   que   integra   organicamente   as
garantias. do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS, com fundamenta€ao nos
principios de cidadania e nos direitos sociais e humanos.

Paragrafo   Unico   -   Na  comprova€ao  das  necessidades  para   a  concessao   do
beneficio   eventual   sao   vedadas   quaisquer   situa€6es   de   constrangimento   ou
vexat6rias.

Art.   3°   -   0   Beneficio   Eventual   destina-se   aos   cidadaos   e   as   familias   com
impossibilidade de arcar por conta pr6pria com o enfrentamento de contingencias
sociais,  cuja ocorrencia  provoca  riscos  e  fragiliza  a  manutencao  do individuo,  a
unidade da familia e a sobrevivencia de seus membros.

Art. 40 - 0 criterio de renda mensal per capta familiar para acesso aos Beneficios
Eventuais e inferior a 1/4 do salario mjnimo.

Art. 5° -Sao formas de Beneficios Eventuais:
I - Auxilio natalidade;
11 - Auxilio funeral;
Ill - Outros Beneficios Eventuais para atender necessidades advindas de situa€6es
de vulnerabilidade temporaria.
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ParagrafoUnico-AprioridadenaconcessaodosBeneficiosEventuaisseraparaa
crian€a,afamilia,oidoso,apessoacomdeficiencia,agestante,anutrizenoscasos
de calamidade ptlblica.

Art.60-0BeneficioEventual,naformadeauxflio-natalidade,constitui-seemuma
presta€aotemporaria,naocontributivadaAssistenciaSocial,embensdeconsumo,
parareduzirvulnerabilidadeprovocadapornascimentodemembrodafamilia.

Art.   70   -   0   Beneficio   Natalidade   a   destinado   a   familia   e   devera   alcan€ar,
preferencialmente: -
I - Aten€6es necessarias ao nascituro;
11-Apoioamaenocasodemortedorecem-nascido;
Ill  -  Apoio  a  familia  no  caso  da  morte  da  mae  e  outras  providencias  que  os
operadoresdaPolfticadeAssistenciaSocialjulgarnecessaria.

Art.8°-0BeneficioNatalidadeocorreraemformadebensdeconsumo.

Paragrafo  10  -  Os  bens  de  consumo  consistem  no  enxoval  de  recem-nascido,
incluindoitensdevestuario,utensiliosparaalimenta€aoedehigiene,observadaa
qualidadequegaranteadignidadeeorespeitoafamiliabeneficiaria.

Art.  9°  - 0 Beneficio Eventual, na forma de auxilio-funeral, constitui-se em uma
presta€aotemporaria,naocontributivadaassistenciasocial,embensdeconsumo,
parareduzirvulnerabilidadeprovocadapormortedemembrodafamilia.

Art.  100  -  0  alcance  do  beneficio  funeral,  preferencialmente,  sera  distinto  em
modalidades de:
I-Custeiodasdespesasdeurnafuneraria,devel6rioedesepultamento;
11  -  Custeio  de  necessidades  urgentes  da  familia  para  enfrentar  os  riscos  e
vulnerabilidadesadvindasdamortedeumdeseusprovedoresoumembro;
Ill-RessarcimentonocasodeperdasedanoscausadospelaausenciadoBeneficio
Eventual no momento em que este se fez necessario.

Art.110-0BeneficioFuneralpodeocorrernaformadepresta€aodeservi€os.

Paragrafo 10 -Os servi€os devem cobrir o custeio de despesas de urna funeraria,
vel6rio   e  sepultamento,   incluindo   transporte  funerario,   utiliza€ao  de   capela,
isen€ao  de  taxas  e  coloca€ao  de  placas  de  identifica€ao,  dentre  outros  servi€os
inerentes que garantam a dignidade e o respeito a familia beneficiaria, conforme
definidopelalicita€aodoservi{o;+
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Paragrafo   2°   -   0   beneficio,   referido   em   caso   de   morte,   deve   ser   pago
imediatamente em servi€o, sendo de pronto atendimento, em unidade de plantao
24 horas.

Paragrafo  3°  -  0  requerimento  e  a  concessao  do  Beneficio  Funeral  deverao  ser
prestados com planfao 24 horas, diretamente pelo 6rgao gestor ou indiretamente,
em parceria com outros 6rgaos ou institui€6es.

Paragrafo 4° -Em caso de ressarcimento das despesas previstas no paragrafo 1°, a
familia pode requefer o beneficio ate trinta dias ap6s o funeral.

Paragrafo  50  -  0  pagamento  do  ressarcimento  sera  equivalente  ao  valor  das
despesas previstas no paragrafo 1°.

Art. 12° - Os Beneficios Natalidade e Funeral serao devidos a familia em ndmero
igual ao das ocorrencias desses eventos.

Art. 130 - Os Beneficios Natalidade e Funeral podem ser pagos diretamente a urn
integrante da familia beneficiaria:  mae, pai, parente ate segundo grau ou pessoa
autorizada mediante procura€ao.

Art.  140  -  Entende-se  por  outros  Beneficios  Eventuais  as  a€6es  emergenciais  de
carater  transit6rio  em  forma  de  pecdnia  ou  de  bern material  para  reposi€ao  de
perdas   com   finalidade   de   atender   a   vitimas   de   calamidade   e   enfrentar
emergencias,   de   modo   a   reconstruir   a   autonomia   atraves   de   redu€ao   de
vulnerabilidade e impactos decorrentes de riscos sociais.

Art. 150  - As provisoes relacionadas a programas, projetos, servi€os e beneficios
afetos  ao  campo  da  sadde,  educa€ao,  integra€ao  nacional  e  demais  politicas
setoriais, nao se incluem na condi€ao de Beneficios Eventuais da Assistencia Social.

Art.160 -Cabera ao 6rgao Gestor da Politica de Assistencia Social do Municipio:
I - A coordena€ao geral, a operacionaliza€ao, o acompanhamento, a avalia€ao da
presta€ao dos Beneficios Eventuais, bern como seu financiamento;
11  -  A  realizacao  de  estudos  da  realidade  e  monitoramento  da  demanda  para
constante amplia€ao da concessao dos Beneficios Eventuais;
Ill-  Expedir   as  instru€6es   e   instruir  formularios   e   modelos   de   documentos
necessarios a operacionaliza€ao dos Beneficios Eventuais.

Paragrafo  Onico   -  0  6rgao  gestor  da  Politica  de  Assistencia  Social   devera
encaminhar relat6rio  destes  servicos, bimestralmente,  ao Conselho Municipal de
AssistenciasocialeacamaraMunicipaldevereadore\s/`L
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Art.   170   -  Cabera  ao  Conselho  Municipal   de  Assistencia  Social  fomecer  ao
Municipio    informa€6es    sobre    irregularidades    na    execu€ao    dos    Beneficios
Eventuais,  bern  como  avaliar  e  reformular,  a  cada  ano,  o  valor  dos  Beneficios
NatalidadeeFuneralquedeveraoconstarnaLeiOrgamentariadoMunicipio.

Art.  180  -  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  correrao  por  conta  de  dota€ao
or€amentaria  pr6pria,  prevista  na  Unidade  Or€amentaria  Fundo  Municipal  de
Assistencia Social, a cada exercicio financeiro.

Paragrafo  Onico  i  0  valor  do  Beneficio  Eventual,  nas  modalidades  Auxilio
Natalidade    e    Auxilio    Funeral    serao    definidos    pelo    Conselho    Municipal
anualmente,deacordocomoArt.7°,seusincisoseparagrafoseArtigos10°e11°e
seus respectivos incisos e paragrafos.

Art.  19°  -  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publica€ao,  revogadas  as
disposi€6es em contrario.

2oLo.      Gabinete da prefeita Municipal de concei€ao do Tacuipe, em 12 de abril de
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