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LEI N° 637/2019

Instirfuti   os   Beruefitchs   Eventrra±s   r.®
aniibito     da     Pottdica     P&btiea     da
Assis&£twi;a   Social   do   Muquieipio   de
NcrfuLbcapatrdibaL,         e        da        outras
providancias.

A   PREFEITA   CONSTITUCIORAL   DO   MUNICIPIO   DE   NATUBA,
Estado da Paraiba, no uso de suas atribui?6es que lhes sao conferidas pela
Lei Organica Municipal cumulada com a Lei Complementar N°  111, de 6 de
julho  de  2001,  que  Disp6e  sobre  o  Fundo  de  Combate  e  ErradicaGao  da
Pobreza e considerando o que disp6e a Lei Organica de Assistencia Social -
LOAS,  fa?o  saber  que,  a  Camara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  eu
sanciono a seguinte Lei:

CApfTULO I

DAS DISPOSICOES GERAIS

Seeao I

Da Definieao e dos Principios

Art.  1° Beneficios Eventuais sao provisoes suplementares e provis6rias
que integram organicamente as garantias do Sistema Onico de Assistencia
Social  -  SUAS  e  sao  prestadas  aos  cidadaos  e  as  familias  em virtude  de
nascimento, morte, situac6es de vulnerabilidade tempordria e de calamidade
ptiblica,  na forma prevista na Lei federal n°  8.742,  de  07  de dezembro  de
1993, alterada pela Lei 12.435, de 2011.

§  10 Os beneficios eventuais integram organicamente as garantias do
Sistema  Onico  de  Assistencia  Social  -  SUAS,   com  fundamenta?ao  mos
principios da cidadania e dos direitos sociais humanos.

§  2°  Nao  se  incluem  na  modalidade  de  beneficios  eventuais  da
assistencia  social  as  provis6es  relativas  a  programas,  projetos,  servicos  e
beneficios  vinculados  ao  campo  da  satide,  da  educacao  e  das  demais
politicas ptlblicas setoriais.

Art. 2° Os beneficios eventuais previstos nesta Lei devem atender aos
principios da:

I  -  nao  subordina?ao  a  contribuis6es  previas  e  de  vinculacao  a
quaisquer contrapartidas ;
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11 - adocao de criterios de elegibilidade em consonancia com as demais
normativas do SUAS;

Ill - garantia de qualidade e prontidao na concessao dos beneficios;

IV - garantia de igualdade de condic6es no acesso as informac6es e a
fruicao dos beneficios eventuais;

V - afirmacao dos beneficios eventuais como direito socioassistencial
reclamavel;

VI - ampla divulga?ao dos criterios para a sua concessao;

VII  -  desvincula?ao  de  comprovae6es  complexas  e  vexat6rias,  que
estigmatizam os beneficiarios.

Seeao 11

Dos Criterios

Art. 3° Os beneficios eventuais serao concedidos a quem possua renda
familiar  per  capita igual  ou  inferior a meio  salario  minimo  nacional,  com
observancia das contingencias de riscos, perdas e danos.

§  1° Para fins de concessao de beneficio, considera-se familia o ntlcleo
basico,   vinculado   por   lacos   consanguineos,   de   alian?a   ou   afinidade
circunscrito a obriga€6es reciprocas e mrituas, que vivam sob o mesmo teto,
bern como o nticleo social unipessoal.

§  2°  Caso  o  beneficiario  nfro  esteja  no  Cadastro  Onico  pode  ser
acrescido  outro  cadastro  municipal  como  por  exemplo  do  CRAS  ou  da
Secretaria,  a  inclusao  devera  ser  providenciada  antes  da  concessao  dos
benericios eventuais.

§   3°   A   ausencia   de   documentacao   pessoal   nao   e   motivo   de
impedimento para a concessao do beneficio, devendo ser adotadas medidas
que viabilizem o acesso do beneficiario a documentacao civil.

Se?ao Ill

Da F`orma de Concessao dos Beneficios Eventuais

Art. 40 Os beneficios eventuais poderao ser concedidos na forma de:

I - pectlnia;

prefeitura @natuba.pb.gov.br
Rua Epitacio Pessoa, n° 209, Centro, Natuba/PB
CNPJ: 09.072.448/0001 -95  Fone/Fax: (83} 3397-1042



HiTfiM¥pAriRfi
DESENVOLVIMENT0  com  PARTICIPA€AO

11 - bens de consumo;

Paragrafo  tlnico.  As  formas  de  concessao  dos  beneficios  eventuais
previstas neste artigo poderao ser cumuladas entre si.

CApfTULO 11

DAS MODALIDADES DE BENEF`fcIOS EVENTUAIS

Secao I

Da Classificacao

Art.   5°   No   Municipio,   os   beneficios   eventuais   classificam-se   nas
seguintes modalidades :

I - auxilio natalidade;

11 - aLndlio por morte;

Ill - auxilio em situap6es de vulnerabilidade tempofaria;

IV  -  auxilio  em  situa€6es  de  emergencia,  desastre  e  calamidade
ptlblica.

Se?ao 11

Do Auxilio Natalidade

Art. 6° 0 auxilio natalidade sera concedido em pectlnia ou em bens de
consumo  e  e  constituido  de  presta€ao  temporata  da  assistencia  social
destinada a auxiliar nas despesas decoITentes do nascimento de crian€a em
situa€ao de vulnerabilidade social.

Paragrafo    dnico.    0    auxilio    natalidade    pode    ser    concedido
cumulativamente nas formas de pectinia e de bens de consumo, inclusive na
hip6tese do art.  11.

Art.  7°  0  auxilio  natalidade  sera  destinado  a  gerritora  e  ten  como
objetivo:

I - atender as necessidades basicas do nascituro;
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11 - apoiar a mae mos casos de natimorto e morte do recem nascido.

Art. 8° 0 auxilio natalidade em pectlnia ou em bens de consumo sera
concedido:

I - a genitora que comprove residir no municipio;

11 - em presta?ao tinica por nascimento.

Ill - esteja em tfansito no Municipio, seja usuaria da assistencia social
e esteja atendida ou acolhida em unidade de referencia do SUAS.

Paragrafo  tlnico.  Os  criterios  deste  artigo  nao  sao  necessariamente
cumulativos.

Art. 9°. 0 auxilio natalidade na forma de bens de consumo consiste no
enxoval  do  recem  nascido,  incluindo  items  de  vestuario  e  utensilios  de
hi8iene.

Art.   loo.  Na  ocorrencia  de  morte  da  mae,  a  familia  tern  direito  de
receber o auxilio natalidade em bens de consumo ou em pectinia.

Paragrafo rinico. 0 auxilio natalidade e concedido ao pai, a urn parente
ate  o  segundo  grau  ou  a  quem  detiver  a  guarda  da  crianea,  desde  que
atendidos os criterios previstos no art. 3° desta Lei.

Art.  11. No caso de natimorto, a familia tern direito de receber o auxilio
natalidade apenas em pectinia, podendo receber cumulativamente o auxilio
por morte em bens de consumo.

Seeao Ill

Do Autlio por Morte

Art.  12. 0 auxilio por morte e constituido de presta?ao temporaria em
pectinia ou em bens de consumo sera concedido em parcela tinica,  com o
objetivo  de  reduzir vulnerabilidades  provocadas  por  morte  de  membro  da
fanilia.

Art.   13.  0  auxilio  previsto  no  art.   13  tern  como  objetivo  atender,
prioritarianente:

I - as despesas de .urna funefaria, vel6rio e sepultamento;

11           as    necessidades    urgentes    da    familia    para    enfrentar
vulnerabilidades advindas da morte de urn de seus provedores ou membros.

Art.  14. 0 auxilio por morte sera concedido nas seguintes hip6teses:

I - falecimento de pessoa com residencia comprovada no Municipio;

prefeitura @natu ba.pb.gov.br
Rua Epitacio Pessoa, no 209, Centro, Natuba/PB
CNPJ: 09.072.448/0001-95  Fone/Fax: (83) 3397-1042



ffi]TfiM¥pAriRfi
DESENVOLVIMENTO  com  PARTICIPACAO

11 - falecimento de membro de familia residente no Municipio;

Ill - falecimento de pessoa que venha a 6bito no Municipio, ainda que
a finilia resida em outra unidade da F`ederagao;

IV  -  falecimento  de  pessoa  atendida  ou  acolhida  em  unidade  de
referencia do SUAS do Municipio.

Art.  15.  0 auxilio por morte, em pectinia,  sera concedido em parcela
tinica.

Art.   16.  0  auxilio  por  morte,  sob  a  forma  de  bens  de  consumo,
consiste na concessao de urna funeraria, vel6rio e sepultamento, incluindo
transporte funerato, utiliza?ao de capela, pagamento de taxas e colocacao
de  placa  de  identificacao,  entre  outros  servicos  inerentes  que  garantam
dignidade e respeito a familia beneficiaria, observado o seguinte:

I - sera concedido ao requerente em carater suplementar e provis6rio,
em ntimero igual ao da ocorrencia de 6bito;

11 - sera de pronto atendimento, cabendo ressarcimento das despesas
caso nao seja disponibilizado pela Administracao Ptiblica.

Secao IV

Do Auxilio em Situacao de Vulnerabilidade Temporaria

Art.   17.   0   auxilio   em   situa?ao   de  vulnerabilidade   tempordria  e
constituido  de  prestacao  destinada  a  auxiliar  a  familia  ou  o  individuo,
visando  minimizar  situac6es  de  riscos,  perdas  e  danos  e  decorrentes  de
contingencias    sociais,    e    deve    integrar-se    a    servicos    buscando    o
fortalecimento dos vinculos familiares e a inser?ao comunitaria.

Art.  18.  0  auxilio  previsto  no  art.   17  sera  concedido  na  forma  de
pectinia  ou  em  bens  de  consumo,  em  carater provis6rio,  sendo  seu valor
fexado de acordo com o grau de complexidade da situacao de vulnerabilidade
e risco pessoal das familias e individuos.

Paragrafo tinico. 0 auxilio em situaeao de vulnerabilidade temporaria
pode ser concedido cumulativamente nas formas de pectinia e de hens de
consumo.

Art.  19. A situagao de vulnerabilidade temporaria caracteriza-se pelo
advento  de  riscos,  perdas  e  danos a integridade pessoal  e  familiar,  assim
entendidos:

I - riscos: ameaca de serios padecimentos;
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11 - perdas: privapao de bens e de seguran?a material;

Ill - danos: agravos sociais e ofensa.

Paragrafo dnico. Os riscos, perdas e danos podem decorrer de:

I - ausencia de documenta€ao;

11 - necessidade  de mobilidade  interurbana para garantia de  acesso
aos servi?os socioassistenciais ou busca de emprego;

Ill - necessidade de passagem para outra unidade da Federa?ao, com
vistas a garantir a convivencia familiar e comunitaria e busca de emprego;

IV - ocorrencia de violencia fisica ou psicol6gica no alnbito familiar ou
qualquer ofensa a integridade fisica do individuo;

V   -   perda   circunstancial   ocasionada   pela   ruptura   de   vinculos
familiares e comunitarios;

VI  -  processo  de  reintegra?ao  familiar  e  comunitdria  de  criancas,
adolescentes  e  familias  que  se  encontram  em  cumprimento  de  medida
protetiva;

VII - ausencia ou limitacao de autonomia, de capacidade, de condic6es
ou de meios pr6prios da familia para prover as necessidades alimentares de
seus membros;

VIII - ausencia de moradia ou moradia precdria

IX  -   outras   situae6es   sociais   que   comprometam   a  sobrevivencia
familiar e comunitiria;

Art.  20.  0  auxilio  sera  concedido  em  ate  6  (seis)  parcelas  por  ano
considerado  o  carater  temporario  e  eventual  do  beneficio,  devendo  ser
verificada a permanencia da situa€ao de vulnerabilidade.

Paragrafo  Onico:  Na  selecao  de  falnflias  e  individuos,  para  fins  de
concessao deste beneficio, devem ser observados os seguintes fatores:

I -  indicativos  de violencia contra  crianca,  adolescente,  pessoa com
deficiencia, jovem, mulher, adulto ou idoso, como trabalho infantil, conflito
com a lei, abuso e explora?ao sexual, negligencia, isolalnento, maus tratos;
violencia por quest6es de genera; e discriminapao racial e sexual;

11  -  situacao  de  isolamento  de  pessoas  idosas  ou  pessoas  com
deficiencia;

Ill - situa?ao de extrema pobreza;

IV - indicativos de rupturas familiares;
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V - Situapao de Inseguranca alimentar e risco nutricional.

Seeao V

Do Auxilio em Situacao de Emergencia, Desastre ou Calamidade Piiblica

Art. 21. 0 auxilio em situacao de emergencia, desastre ou calamidade
ptlblica e provisao suplementar e provis6ria de assistencia social prestada
para suprir a familia e o individuo dos meios necessarios a sobrevivencia,
durante   as   situap6es   emergenciais   e   calamitosas,   com   o   objetivo   de
assegurar a dignidade e a reconstru?ao da autonomia familiar e pessoal.

Art.  22.  As  situa?6es  de  emergencia,  calamidade  pdblica  e  desastre
caracterizam-se por eventos anormais, decorrentes de seca, baixas ou altas
temperaturas,  tempestades,  enchentes,  inversao  termica,  desabamentos,
incendios, epidemias, os quais causem serios danos a comunidade afetada,
inclusive  a  seguran?a  ou  a  vida  de  seus  integrantes,  e  outras  situa?6es
imprevistas ou decorrentes de caso fortuito.

Art.  23.  0  auxilio  sera  concedido  na  forma  de  pectinia  e  bens  de
consumo,  em carater provis6rio  e  suplementar,  sendo  seu valor fixado  de
acordo  com  o  grau de  complexidade  do  atendimento  de vulnerabilidade  e
risco pessoal das famflias e individuos afetados.

§  1°  0  requerente  pode  solicitar  cumulativamente  a  concessao  das
duas formas dos benericios.

§ 2° 0 atendimento na forma de pectinia e de bens de consumo sera
concedido de pronto, visando a redu€ao dos danos causados pela situaGao
calamitosa.

Art. 24. 0 auxiHo e concedido as famflias e aos individuos vitimas de
situaG6es   de   emergencia,   desastre   ou   de   calamidade   pdblica   que   se
encontrem impossibilitados de arcar sozinhos com o restabelecimento de sua
dignidade.

CApfTULO Ill

DAS DISPOSIGOES FINAIS

\

Art. 25. Sera vedada a concessao de beneficios eventuais a mais de urn
membro  da  mesma  familia,  em virtude  do  mesmo  advento,  sob  pena  de
cancelaniento do beneficio.
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Art.   26.   Sera  excluido  do  recebimento  de  beneficios  eventuais  o
beneficidrio que preste declaragao falsa ou use meios ilicitos para obtencao
de vantagens.

Art.   27.   Pode   ser  suspensa,   a  qualquer  tempo,   a  concessao  de
beneficios      eventuais,      mediante      manifestapao      circunstanciada     e
fundamentada do 6rgao responsavel.

Art.  28.  Somente  profissional da assistencia  social pode  autorizar a
concessao  do  beneficio  eventual,  podendo  levar  em  consideracao  outras
situac6es de vulnerabilidade, alem dos criterios de renda previstos no art. 3°
desta Lei.

Art.  29.  0  controle  social das despesas  com os  beneficios regulados
por  esta  Lei  sera  de  competencia  do  Conselho  Municipal  de  Assistencia
Social.

Art. 30. 0 valor dos beneficios regulados por esta Lei, serao fKados por
decreto do chefe do executivo, depois de aprovados pelo Conselho Municipal
do Conselho de Assistencia Social.

Paragrafo Onico - os beneficios eventuais serao concedidos, mediante
requerimento do interessado,  acompanhado de c6pia de identidade,  CPF` e
comprovante  de  endereco,  ntimero  do  NIS  e/ou  ntlmero  do  cadastro  no
CRAS  e  CREAS,  parecer  social  da  equipe  tecnica  do  PAIF`  ou  PAEF`I  que
deverao   ser  dirigidos   a   Secretaria  Municipal  de  Assistencia   Social  ou
congeneres.

Art. 31. As despesas decorrentes da execu€ao desta Lei correm a conta
de dotac6es ongamentarias do Fundo Municipal de Assistencia Social.

Art. 32. Compete ao Fundo Municipal de Satide do Municipio conceder
os beneficios eventuais a seguir:

I - 6rtese, pr6teses;

11 - cadeira de rodas;

Ill - 6culos de grau;

IV - medicamentos;

V - material medico;

VI - Fralda geriatrica;

VII - suplemento alimentar.

§ 10. -Fica autorizado ao F`undo Municipal de Sadde destinar dota?ao
orcamentaria   pr6pria   para   atender   os   benericios   eventuais   de   sua
competencia.
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§ 20. os beneficios eventuais serao concedidos, mediante requerimento
do interessado,  recibo atestando o recebimento,  acompanhado de c6pia de
identidade,   CPF`   e   comprovante   de   endereeo,   receituirio   medico,   ou
requisicao de exames e laudo medico, mediante parecer assinado por equipe
de Satide.

§ 3°. 0 requerimento devera ser dirigido ao gestor do Fundo Municipal
de Sadde.

Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.

Art. 34. Revogam-se as disposi?6es em contrario.

Gabinete da Prefeita do Municipio

JANETE
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de Natuba PB, 22 de outubro de 2019.
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