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a instituição de Programa
Assistencial de Benefícios Eventuais no
Dispõe sobre

Município de Nossa Senhora do Socorro
e clá

Art. lo -

Esta

lei dispõe sobre

o

Programa Assistencial de concessão dos benefícios

eventuais como um direito garantido na Lei Federal

Lei Orgânica da Assistência Social

Art.

2'-

outras providências.

n' 8.742. de 07 de dezembro de 1993

-

- LOAS. arÍ.22. parágrafos 1o e 7o.

O benefício eventual é unra modalidade de provisão de proteção social básica de

caráter suplementar e temporário que integra organicamente as garantias do Sistema Unico

de Assistência Social

-

SUAS.

cotl

fundarnentação nos princípios de cidadania e nos

direitos sociais e humanos.

Parágrafo Único. Na comprovação das necessidades para a concessão do benefício
eventual. são vedadas quaisquer sitr,rações de constrangimer-rto ou vexatórias.

Art. 3" - O benefício eventual

destina-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de

arcar por conta própria com

o enfrentamento de contingências sociais, cuja

provoca riscos

e fragiliza a manutenção do indivíduo. a

ocorrência

unidade da família

ea

sobrevivência de seus ntembros.

Art. 4' -

Para habilitar-se a receber os beneÍlcios eventuais, os beneficiários, além de

preencher os requisitos especÍÍicos previstos nesta lei, deverão atender aos critérios do
Cadastro Unico (CADUNICO) e estar cadastrado no sistema.
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§1"

- O requerinlento

dos benefícios eventuais deverá conter os seguintes documentos

básicos. alem daqueles exigidos por cada evento específico:

- Carteira de Identidade e CPF;
II - Certidão de Nascin-rento olr Casanrento
lll - Conrprovante de Residência;
I

do interessado:

IV

- Corr-rprovante de renda (caso tenha);
V - Conrprovação de tnscrição no CADUNICO;
§2o

- Para concessão

dos beneÍicios eventuais, a Secretaria Municipal de Assistência

Social, através do profissional devidamente habilitado

e qualificado, deverá

realizar

previamente o Relatório social e econômico para comprovação das condições do indivíduo
e de sua

famÍlia.

§3' Para o cálculo da renda familiar per capita é considerado o conjunto de pessoas
colllposto pelo reqr"rerente, o cônlurge. o companheiro, a companheira, os pais e. na
ausência de um deles. a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados

solteiros e os nlet-lores tlltelados, desde qr.re vivam sob o rlesmo teto.

§4o Para efeitos desta

lei, será considerada a unidade habitacional aquela que

possa

individualizada por meio de medidor de água ou energia em separado.

Art.

5" - São formas de benefÍcio eventual:

I - auxílio natalidade;

II - auxílio funeral;

III - ar"rxílio viagem;
IV - auxílio cesta básica;
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V - auxílio documentação;

VI -

outros beneÍlcios eventuais para atender necessidades advindas de situações

de

vulnerabilidade temporária.

§1"

A prioridade na concessão dos benefícios

eventuais será para a criança, a família, o

idoso. a pessoa com deficiência, a gestante e os casos de calamidade pública.

§2'A

pessoa idosa terá prioridade na tramitação dos processos de concessão do benefício

eventual, devendo ser aÍ'ixado tal condição em local visível no processo.

Art. 6o - O benefício

eventual. na forma de auxílio natalidade. constitui-se em uma

prestação temporária não contributiva. de assistência social em bens de consumo, para
reduzir a vulnerabilidade provocada por nascimento de mernbro da família.

§ l" - Os bens de consumo consisterr no enxoval do recem-nascido, incluindo itens de
vestuário, utensílios para alin-rentação e de higiene. observada a qualidade que garanÍa a
dignidade e o respeito à fantília beneficiária.

§ 2" - O requeriurento do benefício ar.rxílio natalidade deverá ser realizado ate 90 (noventa)

dias após o nascimento, acompanhado da Certidão de Nascimento do recém-nascido, junto

à Secretaria Municipal de Assistência Social e fornecido no prazo de até 30 (trinta) dias
após o requerimento.

§ 3" - O ar.rxilio natalidade somente será autorizado apos requerimento de interessado

e

relatório social a ser elaborado por profissional habilitado da própria Secretaria Municipal
de Assistência Social. para verif,rcação dos requisitos do art. 4o desta lei, exceto nos casos
em qLle a Íàrrília.iá esteia inscrita. ou seia. beneÍ'iciária de programa social.
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Art.7" - O auxilio natalidade

e destinado à família e deverá alcançar, preferencialmente, a

atenções necessárias e básicas do nascituro.

Art. 8" - O benefício eventual, na forma de auxilio funeral, constitui-se em uma prestação
temporária não contributiva, de assistência social em bens de consumo, para reduzir
vulnerabilidade provocada por morte de membro da família.

Art. 9' - O beneÍlcio auxílio funeral

constitr"rirá no fornecimento de uma urna mortuária

padrão popular, de velório em local público" de sepr.rltamento em cetniterio público

e

transporte funerário. dentre outros serviços inerentes que garantam a dignidade e o respeito
à família beneÍ-iciária.

§ l" - O transporte funerário (translado) somente será concedido dentro dos limites do
município de Nossa Senhora do Socorro, exceto no caso de falecimento de paciente
ocorrido em outra cidade em que o tratamento de saúde tenha sido encaminhado pela
Secretaria Municipal de Saúde. devendo ser conlprovada tal condição.

§ 2"

- O requerimento do benefício funeral deverá ser realizado logo após o falecimento da

pessoa, devendo ser juntada a Certidão de Obito ou Declaração de Obito no processo.

§ 3" - Após a concessão do benefício. será realizado um relatorio social para comprovação
dos requisitos do arÍ. 4" desta lei, exceto nos casos em que a família já esteja inscrita, ou
seja. beneficiária de programa social. para comprovação da vulnerabilidade dos parentes

do falecido, Que, em não sendo comprovada, implicará na devolução ao erário municipal
dos gastos gerados.

Art. l0

-

Os benefícios natalidade e fiureral serão devidos à família em número igual ao

das ocorrências desses eventos.
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Art. I I - Os benefícios

natalidade e funeral podem ser concedidos diretamente a unl

integrante da família beneÍlciária. como por exenlplo. pai. mãe. filhos, parentes até
segundo grau.

Parágrafo Unico. Os valores referentes aos benefícios do caput deste artigo

serão

definidos, anualmente, pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Art.

12 - O benefício eventual, na forma de auxílio viagem, constitui-se em uma prestação

temporária. não contributiva da assistência social. realizada em pecúrnia ou en1 passagem,
de modo a garantir ao cidadão e às Íàmílias condições dignas de retorno à cidade de origem
ou ainda em tratamento de saúrde fora do domicílio não ofertado no Estado de Sergipe.

Art. l3 - O auxílio viagem e destinado às farnílias

e será concedido, preferencialmente, nas

seguintes situações:

I - retorno de emigrante à cidade de origem;

II - necessidade de acompanhamento
tratamento de saúde Íbra do domicílio

III

-

de crianças, idosos e pessoas com deficiência em
oLr

em caso de falecintento de fora do Estado.

necessidade de acompanhamento de pessoa doente em tratamento de saúde fora do

domicílio;

§ 1'- O auxilio

viagem somente será autorizado após requerimento de interessado

relatório social a ser elaborado por proÍissional habilitado da Secretaria Municipal

e

de

Assistência Social, para verificação dos requisitos do caput deste artigo, bem como do art.

4' desta lei, exceto nos casos em que a famÍlia iá esteja inscrita. ou scja. beneficiária

de

programa social.

§

2' - Após a concessão do benefício e a realização da viagem, o beneficiário deverá

prestar contas.iunto à Secretaria Muuricipal de Assistência Social das despesas realizadas
na viagem. que, em não sendo comprovada. implicará na devolução ao erário municipal
dos gastos gerados.

'l
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§ 3" - A

concessão

do auxílio viagem para acompanhamento de pessoa doente

em

tratamento de saúde fbra do domicílio deverá ser concedida necessariamente em pecúnia,
quando Íbrnecidas as passagens de transporte pelo Estado;

§4" - E vedada a concessão de novo auxílio viagem, sem que o beneficiário tenha prestado
contas do benefício concedido anteriormente;

§5"

-

Os valores referentes aos benefícios do caput deste artigo serão definidos,

anualmente. pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 14 - O benefício eventual,

na forn-ra de ar"rxílio cesta básica. constitui-se em uma

prestação temporária, não contributiva da assistência social, em alimentos, para reduzir a

vulnerabilidade provocada pela falta de condições socioeconômicas para aquisição de
alimentos com qr-ralidade e quantidade. de forma a garantir uma alimentação saudável

e

com segurança às famílias beneÍ'iciárias.

Art. l5 - O auxílio cesta básica e destinado

às famílias em situação de vulnerabilidade

social e econômica, residentes no Município de Nossa Senhora do Socorro, em virtude das
seguintes ocorrências

:

I - desemprego, morte ou abandono da família pelo membro que sustenta o grllpo familiar;
II - nos casos de emergência ou calamidade

III -

púrblica;

identificação da Íamília conlo pertencente a grupos vulneráveis e/ou comunidades

tradicionais.

Parágrafo único. O auxílio cesta básica somente será autorizado após requerimento de
interessado

e relatório social a ser elaborado por profissional habilitado da

Secretaria

Municipal de Assistência Social, para veriÍicação dos requisitos do caput deste artigo, bem
como do art. 4o desta lei. exceto nos casos em qlre a família

já

esteja inscrita, ou seja,

beneficiária de programa social.
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Art. 16 - O ar"rxílio

cesta básica deve ser fornecido em até

l5

(quinze) dias úteis após

a

solicitação pela família requerente.

Art. l7 -O

beneÍicio eventual, na lorma de auxílio documentação, constitui-se em uma

prestação temporária. não contribLrtiva da assistência social.

erl pecÍrnia, em parcela única,

cont ob.ietivo de garantir aos cidadãos e às fanrílias a obtenção de documentos de que
necessitam e não dispõem de condições para adquiri-los.

Art. l8 - O auxílio documentação compreende recolhimento de taxas, fornecimento de
fotografias e o valor para o deslocamento do benef,rciário e será concedido,
preferencialmente, para obtenção dos seguintes documentos:

I - Registro de Nascimento;

II - Carteira de Identidade:

III - CPF;
IV - Carteira de Trabalho.
V

-

Registro de Casamento.

Parágrafo Único. O auxílio documentação será concedido em pecúnia e deve ter como
referência o valor das despesas previstas no caput e somente será pago após solicitação.

com preenchimento de formulário. e comprovação da necessidade através de Relatório
Social elaborado por tecnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. l9 - O alcance do benefício eventual,

na Íbrma de aquisição de documentos se dará de

acordo com a necessidade apresentada pelo usuário. sendo concedido às pessoas que

se

encontrenl em situação de vr-rlnerabilidade social e econômica, residentes no Município de

Nossa Senhora do Socorro, utilizando. senlpre que possÍvel. sistemas facilitadores de
documentação.
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Parágrafo único. O benefício será concedido como custeio para expedição de segunda via
de certidão de nascimento e casamento, além de Carteira de Identidade e o Cadastro de
Pessoa Física

- CPF. bem con-ro fotograÍia para regularizaçáo de documentos e inserção no

mercado de trabalho.

Art. 20 - As provisões relacionadas a prograrnas. projetos, serviços e benefícios

afetos ao

campo da saúrde. educação e demais políticas setoriais. não se incluem nas condições de
beneÍlcios eventuais da Assistêrrcia Social.

Art.2l - Caberá ao órgão gestor da Política de Assistência

Social do município de Nossa

Senhora do Socorro:

I - a coordenação geral, a operacionalizaçáo da logística, o acompanhamento, a avaliação
da prestação dos benefÍcios eventuais. bem como seu financiamento;

II - a realização de estudos

da realidade e monitoramento da demanda para constante

ampliação da concessão dos benefícios eventuais;

III -

elaboração

da prestação de contas dos recLrrsos recebidos e

repassados aos

beneficiários;

IV

._

expedir as instruções e instituir Íbrmulários e modelos de documentos necessários à

operacionalização dos benefícios eventuais.

Parágrafo único. O órgão gestor da Política de Assistência Social deverá encaminhar
relatorio destes serviços, anualmente, ao Conselho Municipal de Assistência Social.

Ãrt. 22 - Caberá ao Conselho Municipal de Assistência Social fornecer ao Município
informações sobre irregularidades na concessão e na execução dos benelícios eventuais.

Art. 23 - O Executivo Municipal regulamentará por Decreto. no que couber.
especial quanto

a critérios especÍficos de concessão e

esta Lei. em

composição dos benefícios

elencados. Íbrma e praz.o de concessão e demais particularidades.
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Art.24 - As

despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias

próprias consignadas no orçamento e suplementadas se necessário.

Art. 25 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições
contrario.

dejunho de 2015.

Nossa Senhora do Socorro.

l-ÁBro

CARVALHO.
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Excelentíssima Senhora

Maria da Conceição dos Anjos
Presidente da Câmara de Vereadores de Nossa Senhora do Socorro.

Iixcclcntíssima Senhora Prcsi<Iente
Iixcelentíssimos Senhores Vereadores,

Apraz-me remeter a essa Casa Legislativa. para apreciação os inclusos Projetos de Lei

que Dispõe sobre

a instituição de Programa

Município de Nossa Senhora do Socorro

e

Assistencial de Benefícios Eventuais no

dá outras providências.

O projeto de lei anexo tem relevante importância institurindo Programa Assistencial de
BeneÍicios Eventuais no âmbito da Secretaria MLrnicipal de Assistência Social em nosso
mr"rnicípio.

A

questão social e premente e requer uma legislação específicà para o enfrentamento

dos problemas advindos da vulnerabilidade social, se.ia ela permanente seja ela transitória.

Ademais buscamos adequar a legislação municipal as orientações do Conselho Nacional
de Assistêr-rcia Social

-

-

CNAS. nos termos da Lei Federal n'8.742. de 07 de dezembro de 1993

Lei Orgânica da Assistência Social

-

LOAS. art.22. parágraÍbs

1o e 2o.

Outrossim. os princípios de cidadania, da isonomia e os direitos sociais e humanos
estarão serrdo corrtenrplados pela presente Lei. pois ao estabelecer criterios claros acerca da

concessão destes beneficios estarenros desenvolvendo Llma política social mais justa
equânime.
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Ao ensejo, convicto da importância da tutela legal conferida ao projeto de lei adunado,
solicito. a apreciação de seus termos por esta r. Casa Legislativa, oportunidade em que renovo
meus protestos de admiração e apreço por Vossa Excelência e aos dignos componentes dessa
Câmara Municipal.

Gabinete do Prefbito do Município de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe,
em 08 de junho de 201 5.

ITÁBIO It

A DE CARVALHO,
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