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OFICIO N" 7 7 /2022-SEMADS/PMI Inhangapi-PA,28 de abril de2022.

Ao Exm". Sr. JOAO CHARLES OLMIRA DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Inhangapi

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Com os devidos cumprimentos, encamiúamos a essa Egrégia Casa de
Leis para conhecimento, arquivo e providências desse poder Legislativo, 01 (UMA)
via original da Lei sancionada pelo Prefeito Municipal, conforme abaixo especificado.

LE IMUNICIPAL No 706. DE 25 DEA BRIL D 2022.

DtspÔE soBRE A REGULAMENTAÇÃO DA CONCESSÃO OOS
BENEFíCIOS EVENTUAIS NO Â[,IglTO DA POLíTICA PÚBLICA DE
ASSISTÊNCh SOCIAL NO MUNICíPIO DE INHANGAPI E, DÁ OUTRAS
PROUDÊNClAS

Atenciosamente,

EGILASIO AI,VES FEITOSA
PREFEITO DE INHANGAPÍ

Av Hernane Lameira, 925 - Vila Nova * lnhangapí- CEp: 6g.770-000
E-mail: sefin @ in ha nsapi.pa.sov. b r - CNpJ: 05.171.921IOOO1-30
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LEI MUNICIPAL N'705. DE 25 DE ABRIL DE 2022.

DISPOE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA
CONCESSÃO DOS BENEFíCIOS EVENTUAIS
No ÂMBITo DA PoLíTICA PÚBLICA DE
ASSISTÊNCh SOCIAL NO MUNICÍPIO DE
INHANGAPI E, DÁ OUTRÂS PROUOÊNChS.

Eu, Prefeito Municipal de lnhangapi, estado do Pará, no uso de suas atribuições
legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1o Esta Lei dispÕe sobre a concessão dos Benefícios Eventuais como um direito
garantido na Lei no 8.742 de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência
Social-LOAS, aí1.22, paágtaÍos 1o2o.

Aú. 2o O Benefício Eventual é uma modalidade de provisão de proteção social
básica de caráter suplementares e provisórias que integra organicamente as
garantias do Sistema Unico de Assistência Social - SUAS, com fundamentaçáo nos
princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos.

Parágrafo Único - Os benefícios eventuais serão concedidos mediante estudo
social e parecer técnico, elaborado por Assistente Social que compõe as equipes de
referência dos equipamentos sociais - Centro de Referência de Assistência Social
- CRAS. Na comprovaçáo das necessidades para a concessão do
Benefício Eventual são vedadas quaisquer situaçóes de constrangimento ou
vexatórias.

Art.3" O Benefício Eventual destina-se aos cidadãos e às famílias que não tem
possibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências
sociais, cujas ocorrências provocam, riscos e Íragiliza a manutenção do indivíduo, a
unidade da família e a sobrevivência dos seus membros desde que, não cumulados.

Art.4o São critérios para concessão do Benefícios Eventuais, sob comprovação
por meio de documentos idôneos os seguintes requisitos:

| - Família Renda mensal per capita igual ou inferior a 1/2 (meio) salário mínimo;
ll- residir no município pelo período mínimo de 1 (um) ano:
lll{er inscrição atualizada junto ao Cadastro Único do Governo Federal;
lV-prioritariamente famílias cadastradas junto ao serviço ofertado no Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS)

| - Auxílio natalidade;
ll - Auxílio funeral;
I I l-Documentaçáo Civil;
lV -AuxÍlio mudança;
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Art. 5o São formas de Benefícios Eventuais:
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V -Auxílio aluguel social;
Vl - Auxílio alimentação;
Vll -Auxílio passagem;

§2o O público prioritário para o acesso dos benefícios eventuais são os grupos
familiares em acompanhamento no Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS), o qual possui objetivo de ofertar açóes pela Assistência Social com a
finalidade de apoiar as famílias para o acesso aos direitos sociais básicos.

Auxílio natalidade

l-registro de nascimento da criança;
ll-documentos pessoais da mâe /pai (RG e CPF)
lll-comprovante de renda dos últimos 3 (três) meses de todos os componentes do
grupo familiar;
lV- Comprovante de residência do beneficiário.

§ ío O auxilio natalidade poderá ser requerido e entregue a um familiar
do grupo familiar, cônjuge, companheiro ou parente, em primeiro g rau/responsável

maior de 18 anos; diante da impossibilidade documentalmente do solicitante em
recebe-lo pessoalmente.

§ 2o Auxilio natalidade constitui-se em prestação única, cujo requerimento para sua
concessão deverá ser apresentado por membro da família até 60 (sessenta) dias
antes da data prevista para o parto, conforme cartão de pré-natal da gestante.

Art. 8o O auxílio natalidade é destinado à família e deverá alcançar,
preferencia lmente:

| - Atenção necessária ao nascituro:
ll - Apoio à mãe no caso de morte do recém-nascido; ffi
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§1o Terão prioridade na concessão dos benefícios eventuais, no âmbito deste
Programa, os grupos familiares compostos por crianças e adolescentes cujo os
responsáveis pela sua subsistência seja a mulher, o idoso, a pessoa com
deficiência, a gestante, a nutriz, e nos casos de calamidade pública, quando
devidamente comprovada e decretada, as famílias em situaçáo de vulnerabilidade
social ou decorrentes da pobreza.

Art. 60 O benefício eventual, na forma de auxílio natalidade, constitui-se em
uma prestação temporária, não contributiva da Assistência Social, em bens de
consumo, para reduzir vulnerabilidades por nascimento de membro da família,
destinado atender as necessidades do nascituro.

AÉ. 7o Pa'a o requerimento e acesso ao auxílio natalidade deverá,
necessariamente apresentada a seguinte documentação:
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lll - Apoio à família no caso de morte da mãe e outras providências que os
operadores da polÍtica de Assistência Social julgar necessárias.

AÉ. 9o Os bens de consumo do auxílio natalidade consistem e uma cesta de
utilidades para o recém-nascido, sendo observada a qualidade que garanta a
dignidade e o respeito à família beneficiária, no valor de alé % de salário mínimo
nacional, em uma única concessão para cada nascimento.

§ 3o O requerimento do auxílio natalidade poderá ocorrer até 30 (trinta) dias após o
requerimento.

Auxílio funeral

Art. 10o O benefício eventual, na forma de auxÍlio funeral, constitui-se em uma
parcela única no valor de ate 50% do salário mínimo nacional, não contributiva da
assistência social, conforme contrato para prestação de serviço destinado ao custeio
das despesas de urna funerária, de velório e de sepultamento, isenção de taxas,
colocação de placa, e de translado, para reduzir Vulnerabilidade
provocada por morte de membro da família, que garantam a dignidade e o respeito
à família beneficiária .

§ í'. Não laz parte do auxÍlio Íuneral a concessão do terreno no cemitério e a
construçâo cemiterial (carneira).

§ 2'. Quando se tratar de usuário da Política de assistência Social que estiver com
os vínculos rompidos, em situação de rua, a Secretária Municipal de Assistência
Social será responsável pela concessão do benefício uma que não haverá familiar
ou instituição para requerer, o valor previsto no caput poderá ser de até 't (um)

salário mínimo.

Art. 11 O Poder Executivo pagará o auxílio funeral ao fornecedor que prestou

o serviço, ou forneceu os bens materiais, diretamente para empresa cadastrada
junto à Secretaria responsável, ou para empÍesa contratada por Iicitação que
garanta plantáo de vinte e quatro horas por dia, para atendimento das familias que

requerem o Auxilio Íuneral.

Parágrafo único: É vedada a concessáo de benefício de auxilio funeral na forma
de pecúnia, bem como será impossibilitada a condição de ressarcimentos aos
membros familiares.

AÉ. 12 O requerimento para a concessáo do auxílio Íuneral deverá,
necessariamente, será precedido.

l-Certidão de orbito;
ll-Comprovante de residência d
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lll-Comprovante de renda de todos os membros familiares, que residem com o
falecido;
lV Documentos pessoais (RG e CPF) do falecido quando houver e requerimento
e do requerente.

Art. 13 Os benefícios natalidade e funeral seráo devidos à família em número
igual ao das ocorrências desses eventos.

Auxilio documentação civil

Art. í4 O benefício eventual na forma de documentação civil tem o objetivo de
oportunizar que os indivíduos regularizarem sua situação civil por meio de:

il-

Pagamento de taxas para expediçáo de CPF, conforme previsto na
regulamentação desta Lei;
Providências relacionadas à fotografia 3x4 parc e 3a expediçáo de
carteira de identidade e cópias de documentos necessários para
solicitação da confecção de outros documentos;
Fornecimento da declaração para expedição de 2a via de documentos
(RG, Certidão de Nascimento e Certidão de casamento).

ilt-

Auxílio mudança

Art. 15 O benefício eventual, na forma de auxílio mudança a ser concedida
em forma de frete e transporte para atender necessidades advindas de situaçóes de
vulnerabilidade temporária, nos casos de calamidade pública e em contexto de

vulnerabilidade familiar e socioeconômica com o objetivo de tornar a morada
acessível às famílias e melhorar qualidade de vida.

Auxílio aluguel social

Art. í6 O auxílio aluguel social, constitui-se em uma prestação temporária em
situaçáo de emergência, poderá ser concedido às famílias em situaçÕes de extrema
vu lnerabilidade, em caráter eventual, na forma de três parcelas, no valor de até 112

de salário mínimo nacional, com a finalidade de que consigam superar a situação
de vulnerabilidade.

§2o O grupo familiar deverá apresentar na sua composição crianças ou
adolescentes, deficientes físicos e/ou mentais ou idosos em situação de risco

§3o O contrato deve ser firmado no nome do beneficiário, sendo este

d
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Parágrafo único: O auxílio mudança se enquadra no frete e transporte dentro
do município e para o retorno ao município de origem.

§1o O auxílio aluguel social será fornecido apenas uma vez paru cada grupo
familiar.
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responsável por todo e qualquer dano decorrente da ocupaçáo do imóvel, pela
conservaçáo do mesmo, bem como o recebimento e repasse dos originais das taxas
de abastecimento de água e energia elétrica na Secretaria Municipal de Assistência
Social, assim como pela permanência no imóvel após o vencimento do auxílio.

§4o A concessão do auxílio aluguel social será concedido aos usuários que se

encontrem nas excepcionais e temporárias em espécie, mensal
e por período de 3 (três) meses, prorrogável por igual período de 6 (seis) meses, por

igual período, conforme justificativa do estudo social e parecer técnico, elaborado
por Assistente Social do Centro de Referência de Assistência - CRAS, que

acompanhe o indivíduo ou núcleo familiar em questáo o valor do benefício de aluguel
Social será pago diretamente ao locador (proprietário ou administrador do
lmóvel),mediante contrato de locação firmado entre o locador e o beneficiário,
figurando o município como responsável pelo pagamento direto ao locador,somente
pelo período de vigência do cito benefício ,Íicando o município responsável por
notiÍicar locador e locatário do período ao qual será de sua responsabilidade.

§5o Deverá constar no processo para inclusáo no benefÍcio:

l- Laudo técnico social informando a condição socioeconômica da família, com
parecer favorável à concessão do benefício, devendo ser emitido por profissional do
quadro da Secretaria Municipal de Assistência social que compõe equipe técnica do
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS;

ll - Documentos pessoais (CPF, RG e Carteira de Trabalho), bem como
comprovante de renda familiar;

lll - declaração de que nenhum morador é possuidor de outro imóvel que possa ser
utilizado como moradia.

§6 - Será suspenso o pagamento de Aluguel Social a qualquer tempo, nas seguintes
hipóteses:

quando for dada solução habitacional para família beneficiária ou quando
esta conquistar autonomia financeira, mediante manifestação
circunstanciada e fundamentada do técnico de Serviço Social designado
para acompanhar o indivíduo ou núcleo familiar em questão.

il- quando veriÍicado qualquer descumprimento aos quesitos estabelecidos
na presente lei;

ilt- quando o usuário não atendera qualquer comunicado ou solicitação da
Secretaria Municipal de Assistência Social;

lV- quando o usuário sublocar o imóvel objeto do benefício.
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Auxílio alimentação

Att. 17 O auxílio alimentação, a ser concedido êm situaçÕes de extrema
vulnerabilidade familiar, em caráter eventual, deverá ser concedida na forma de
produtos alimentícios.

Parágrafo Único: A quantificação dos produtos destinados ao grupo familiar
obedecerá aos critérios de avaliação êstabelecidos por profissional habilitado.

Auxílio transpoúe

Art. 18 O auxílio transporte, a ser concedido para situação de rua, em situação de
vulnerabilidade para retornar a sua cidade de origem dentro do Estado em meios
aos transportes rodoviários e transportes hidroviários.

Benefício subsidiário

l-riscos: ameaça de sérios padecimentos;
ll- Perdas :privação de bens e de segurança material :e
lll- danos :agravos sociais e ofensas.

Parágrafo Único. Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer:

l- Falta de:
a) acesso a condiçóes e meios para suprir a reprodução social cotidiana e

de sua família, principalmente a de alimentaçáo;
b) documentação; e
c)domicilio
ll- Da situação de abandono ou da impossibilidade de garantir abrigo aos

filhos;

lll-da perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da
presença de violência física ou psicológica na família ou situaçôes de ameaça à
vida;

lV- De calamidades públicas, bem como incêndios ocorridos de foÍma
acidental devidamente comprovado por órgáos oficiais: e

V- De outras situações que comprometam a sobrevivência

Art. 20 A efetividade e o aproveitamento dos benefícios eventuais em situação
vulnerabilidade temporária dependerão do apoio e do desenvolvimento conjunto das
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Art. í9 O Benefícios eventuais subsidiário temporária destinado a atender
necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, não
contemplados nos artigos anteriores, desde que, não cumulados com aqueles
instituídos pelas Leis no 10.954, de 29 de setembro de 2004 e no í0.458, de 14
de maio de 2002.caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos à
integridade pessoal e familiar, assim entendidos:
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demais políticas públicas de atendimento à população, bem como o empenho das
próprias das próprias famílias beneficiárias, que deverão envidar esforços em prol

do crescimento individual e social de seus membros, favorecendo o processo de
construção da cidadania.

Art. 21 Cabe ao órgão Gestor da Política de Assistência Social do Município:

l- A coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, a avaliação da
prestação dos benefícios eventuars, bem como o seu financiamento;
ll- A realização de estudos de realidade e monitoramento da demanda para
constante aplicação da concessão dos beneÍícios eventuais;
lll- Expedir as instruções e instituir formulários e modelos dê documentos
necessários à operacionalização dos benefícios eventuais.

§2o O fornecimento da autorização dependerá da existência orçamentária no
município.

Parágrafo Único. Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer:

§3o A recusa à participação nos programas, assim como a negativa de
acompanhamento da família pela equipe de referência CRAS, a ausência reiterada
ou abandono das atividades propostas para o atendimento socioassistencial
acarretará a suspensão da concessão do benefício, que só será restabelecido
mediante avaliação do caso profissional de Serviço Social

Art. 22 As provisões relacionadas a programas, projetos, serviços e
benefícios afetos ao campo da saúde, educação, integração nacional e demais
políticas setoriais, não se incluem na condição de benefícios eventuais da
assistência social.

Art. 23 Caberá ao Conselho Municipal de Assistência Social receber e
repassar ao município informações sobre as irregularidades na execuçáo dos
beneficios eventuais.

d

§10 Esta modalidade de Benefício Eventual náo poderá ser concedida às

famílias de modo continuo, ficando limitada a um período máximo de três meses
consecutivos, dentro do prazo de doze mêses. A necessidade de prorrogação deste
prazo deverá ser devidamente justificada por laudo técnico de Assistente Social que

compões o quadro profissional da secretaria Municipal de Assistência Social.

§1o O atendimento para os indivíduos ou grupo familiar em situação de
vulnerabilidade social, solicitado pelos rêsponsáveis da pasta das secretarias e ou
do Poder Executivo, será atendido mediante documento de solicitação e serão
fornecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
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Art. 24 Os atendimentos efetuados nos termos dos artigos anteriores serão
sempre registrados na ficha de atendimento da pessoa ou grupo familiar,
consignando o nome do atendido, o dia e o objeto da prestação.

Art. 26 As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta de dotações
orçamentárias própria, prevista da Unidade Orçamentário do Fundo Municipal de
Assistência Social, BenefÍcios eventuais a cada exercício financeiro.

Art. 27 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação

Gabinete do Prefeito de lnhangapi, 25 de Abril de 2022.

EGILÁSIO LVES FEITOSA
PREFEITO DE INHANGAPI
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Art. 25 Paralelo ao trabalho da Política de Assistência Social, nos termos
desta Lei, será mantido o acompanhamento e a orientação aos assistidos, visando
à melhoria de suas condições econômicas e sociais.
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JUSTIFICATIVA - MENSAGEM.

Senhor Presidente,

Com a devida honra, encaminhamos à vossa excelência, a fim de ser submetido

ao exame e deliberação dessa egrégia casa legislativa, o projeto de lei que objetiva

dispor sobre a regulamentação da concessáo dos benefícios eventuais no âmbito da

política pública de assistência social no município de lnhangapi.

A Constituição Federal Brasileira de í 988 trouxe diversos direitos e deveres

inerentes a assistência social ao cidadáo, isto porque, a Carta Magna buscou em sua

essência assegurar ao máximo o direito a dignidade da pessoa humana.

Os direitos aqui dispostos encontram guarida nos artigos 203 e 204 da CFB/88,

que resumidamente dissertam que a assistência social será prestada a quem dela

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

í) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 2) o

amparo às crianças e adolescentes carentes; 3) a promoção da integração ao mercado

de trabalho; 4) a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a

promoção de sua integraçâo à vida comunitária; 5) a garantia de um salário mínimo de

benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família,

conforme dispuser a lei; 6) a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em

situaçâo de pobreza ou de extrema pobreza.

Portanto, tendo em vista que os Entes Federativos (União, Estados e Municípios)

têm o dever comum de assegurar o direito de assistência social ao cidadão, se Íaz

extremamente salutar e plausível o deferimento do presente projeto de lei.

Enunciadas, assim, as razões da minha iniciativa, submeto o assunto ao exame

de Vossa Excelências, renovando o apreço e estimo que tenha por essa Casa

Legislativa.

Atenciosamente

EGILÁSIO ALVES FEITOSA
PREFEITO DE INHANGAPI
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