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Excelentíssimo Senhor Presidente da Cârnara e demais Vereadores,

O Projeto de Lei em epigrafe dispõe sobre a concessão dos beneficios eventuais

como um direito garantido na Lei Nacional n'8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica

da Àssistência Social - LOAS, em seu art.22, § 1".

Os benefieios eventuais destinam-se aos cidadãos e as famílias com impossibilidade

de arcar, por conta própria, com o enfrentamento tle contingências sociais, cuja ocorrência

provoca riscos e fragiliza a uranutenção do indivíduo, a unidade da farnília e a sobrevivência de

seus membros.

Destaque-se que o Município de Duas Estradas já possui legislação que disciplina

a concessão de beneÍicios eventuais, contudo se revela desatualizada e incompleta. O presente

Projeto de Lei se reveste da mais elevada importância, pois define os conceitos, as condições,

os iimites e as formas de concessão dos beneficios eventuais, em conformidade com a legislaçào

federal em vigor. Por essa razão, a fim de resguardar a mais ampla legalidade na concessão dos

supramencionados beneÍicios esta propositura é remetida à egrégia Casa Legislativa.

Pelo exposto, encaminho o pÍesente pÍojeto para apreciação, votação e a esperada

aprovação por essa Cfunara de Vereadores, dada a importância de sua aplicação em favor dos

indivíduos e familias em situacão de ltlnerabilidade social.

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, 08 dC NOVEMbTO dC

2019-
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ESTADO DA PARAÍBA
PR.EFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

PROJETO DE I,EI N' 39, DE 08 DE NOVEMBRO DE 20I9.

DISPÔE SOBRE OS BENEFíCIOS EYENruÁIS
POLÍTICÁ DA ASSISTÊNCIA SOCUL NO ÁMBTTO
MUNICÍP|O DE DUAS ESTRÁDAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO ]\{UNICÍPIO DE DUAS ESTRAI}AS, ESTADO
DA PARÀÍBÂ, no uso da atribuição que lhe foi confeúda pelo art. 51 cic o arts. 52, IV e 71,
III da Lei Orgânica do Municipio propõe a Câmam Municipal de Duas Eskadas a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕTS CBRETS

Art. l" Esta Lei estabelece Íegulamentos e critérios de concessões dos beneficios
eventuais, de acordo com a Lei Nacional n" 8.'142, de 07 de dezembro de 1993 - LOAS (Lei
Orgânica de Assistência Social), regulamentada pelo Decreto no 6.307, de l4 rle dezembro de
2007, Resolução n" 2012, de l9 de outubro de 2006 do CNAS (Conselho Nacional de

Assistência Social) e Lei Municipal n" 215, de 20 de maio de 2016 (Sistema Único de

Assistência Social de Duas Estradas).

Paúgrafo único. Os Bene{icios Evenftiais da Política da Assistência Social, provisões
suplementares e provisórias que integtam organicamente as garantias do Sistema Unico
de Assístência Social, plestadas aos cidadãos e as familias em virtude de situação de
risco ou wlnerabilidade social decorrente de nascimento. molte, siuações de vulnerabilidade
temporária e de calamidade pública, são regidos pelo disposto nosta Lei.

Art.2" O Benefício Evenfual destina-se aos cidadãos e às Í'amilias com impossibilidade de

arcar, por meios próprios, com o enllentamento de contingências sociais, cuja ocorrência
provoca risco e fragiliza a manutenção do individuo, a unidade da família e/ou a sobrevivência
dos seus membros-

Parágrafo único. Para efeitos de aplicação desta Lei, selão considerados cidadãos e famílías
com impossibilidade de arcar, por meios próprios, com o enfrentamento de contingências
sociais, aqueles que, por meio de parecer social emitido por protissional do Setviço Social,
Íbrem considerados em situação de rulnerabilidade social e/ou econômica.

Seção I
Dos Princípios dos Benefícios Eventuais
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Af. 3" Os Beneflcios Eventuais devem atender" no âmbito do Sisterna Único de Assistência
Social, aos seguintes princípios:

I - integlação à rede de serviços socioassistenciais, com vistas ao atendimento das
necessidades humanas básicas;

II - constituição de provisão cefta para enfrentar com agilidade e pÍesteza evenÍos incertos;

III - proibição de subordinação a contribuições prévias e de vinculação a oontrapartidas
financeiras on compensações posterioresl

IV - adoção de critérios de elegibilidade em consonância com a Política Nacional de
Assistôncia Social - PNAS;

V - garantia de qualidade e prontidão de respostas aos usuários, bern como de espaços para
manifestação e defesa de seus dircitos;

W - garantia de jgualdade de condições no acesso às informações e à fruição do beneÍício
eventuai;

VII - afrrmação dos beneficios eventuais como direito relativo à cidadania;

VIII - ampla tlivulgação dos critérios para a sua concessão; e

D( - desvinculação de comprovações complcxas e vcxatórias de pobreza, que estigmâtizam
os beneficios, os beneficiár'ios e a política de assistência social.

Seção II
Dos Critérios para Concessão dos BeneÍícios Eventuais

Art. 4" Serão exigidos, para fins de concessão do Beneficio Eventual:

I - cadastlo vá1ido da família no Cadastro Único para Programas Federais do Govemo
Federal, assim entendido aquele que atende integralmente aos requisitos de validaqão, fixados
conforme a versão do Sistema de Cadastro Único em utilização no Municípit»;

II - realização de estudo socioeconômico da família, com parecer do profissional do serviço
social e com base nos critérios estabelecidos pela LOAS, que servirá como instruruento de
avaliação da solicitação do beneficio.

Parágrafo único. O estudo de que trata o inciso II deste artigo poderá ser dispensado em caso
de o indivíduo e/ou a sua família já serem acompanhados pelas equipes de refer€ncia do SUAS,
ern âmbito municipal, especificamertejunto aos serviços socioassistenciais ofertados no Centro
tle ReÍ'erência de Assistência Social - CRAS e/ou no Centro de ReÍ'erência Especializado de
Assistência Social - CREAS, caso em que o profissional de serviço social deverá elaborar
parecer técnico circunstancíado da situação sclcioeconômica familiar.

CAPÍTULO II
DAS MODALIDADES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Seçâo I
Do Auxílio Neonatal

Art. 5' O BeneÍicio Eventual na forma de Auxilio Neonatal constitui-se em uma prestaçào
temporária, não conü'ibutiva da assistência social, em bens de consumo, para



reduzir vulnerabilidade provocada por nascimento de merrbro da Íàmília, destinado a atender
as necessidades do recám-nascido.

§ l' O Auxilio Neonatai será integrado pelo enxoval do recém-nascido. incluindo itens de
vestuário, utensílios pala alimentaçào e de higiene, obseryadas as condições <le quaüdade que
ga1-antrún a di gnidade e o respeito à fam í1 ia beneÍici ár'a.

§ 2'Para requerimento e acesso ao Beneficio de Aurílio Neonatal tleverá ser apresentadii a
seguinte documelltaÇàtr:

[ - Carteila da Gestante;

II - Documentos pcssoais (RG c CPF), cor.nprovante de lenda c comprovante de lesidência
atualizatlo do solicitante;

III - Comprovar irz /oco residência do Beneliciário.

Art- 6" () Auxilio Neonatzrl constitui-se de prestação única, cujo requerimento para a sua
concessão deverá ser apresentado por mem'nro da família até o parto.

Seção I I
Do Auxílio Funeral

Aú. 7" O Beneficio Eventual na Íbt'ma de Arirílio Funeral constifui-sc cm uma prcstação
tcmporária. não contlibutiva da assistôncia social. prcÍi:rcncialnrente concedida por meio de
bens e scliços, para rcduzil r.,ulncrabilidade provooada por mortc de mcmbro da família,
visando ao aielrdimcnto prioritário de despesas de nrrra funcrária, velôrio c sepultamcnto.

ParágraÍô único. O Auxilio Funcral será integrado por;

I - sen'iços de preparaçào. translado e cortejo do corpo;

II - regularização documenral do óbito;

III - uma funer ária:

lV - veiório;

V- sepultamento-

Art.8'O Auxilio Funeral, requerido quando da moÍe de integrante da fanrília. será
concedido de imediaio após piu-ecer emitido pelo Assistente Social.

§ 1" A elaboração do expediente administrativo de concçssào do Auxílio Funeral, com a

iuntada dos documentos referidos no art. 4'desta Lei. poderá ser teita após o defr-rimento do
auxílio, à vista de elementos minimos de necessidade da família.

§ 2' Para reqrteritnento e acesso ao Benetlcio de Auxilio Funeral deverá ser apresentada a
seguinte documentaçào:

I - Certidào de Óbito;

II - Documentos pessoais (RG e CPF.; do soljcitante e dct de alus, comprovante de renfla,
cotnprovante de residência arualizado do solicitante e parecer ernitido por assistente social:

llI - Comproval residêrrcia in loco do Beneficiário.



Aú. 9" No caso de ressarcimenlo de despesas realizadas pela família, o estudo
socioeconôrnico de que trata o inciso do an. 4'desta l,ei der.erá ser apresentado ao Setor de
Assistôncia Social no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar <lo óbito.

Par/rgrafo único. O pngamento ser'á feito à familia no pÍazo máximo r1e 30 (trinta) tiias
contados do protocoio do pedido e de acordo com as despesas que forem necessárias e

comprovadas por meio de notas fiscais ou recibos.

Seção llI
Benelícios Eventuais em Situações de Vulnerabilidade Tenrporária

Art. 10. A situaçào de vulnerabilidade temporária caractcriza-sc pclo advcnto <le riscos,
perdas e danos à integridade pessoal e famrliar, assim entendidos:

[ - riscos: ameaça de sérios padecimentos;

lI - perdas: plivação de bens e de segurança material; e

IiI - danos: agravos sociais e oÍênsa.

Parágralir únir;o. Os riscos, as pcrdas c os danos podcm dccouor:

I - da lalta de:
a) accsso a con<Íiçôcs e rneios para supdr a manutençào social cotidiana do solicitante e de

sua lamília, principalmente a dc alimcntação;
b) documcntaçào; c
c) domicílio.

II - da situaçâo de abandono ou da impossibilidadc dc garantir abrigo aos Íilhos;

III - da pcrrla circunslalcial deconente da r-rptura de vínculos familiarcs. da presença de
violência Í'isica ou psicológica na familia ou de situações de ameaça à r,ida,

IV - de desastres e de calamidade pública; e

V- de outras situações sociais que comprometam a sobrevivônc.ia.

Ar1. 11. A efetividade e o aproveitamento clos Beneficios Evenfuais em Situação de
Vulnerabilidade Temporária dependerâo do apoio e do desenr.olvirnento colrjunto rlas deurais
politicas públicas de atendimento à população. bern corno do empenho das próprias lamílías
beneÍiciárias, que deverão envid:u' esforços em prol do crescimentô indivirlual e social de seus
membros, 1àvorecendo o processo de construção da cidadania.

Suhseção I
Manuíenção Cotidiarm da Fanríliu

Art. 12. Os BeneÍicios Eventuais destinados às famílias em situação de risco ou de
vulnerabilidade social temporária que visam à manutençào cotidiana dos seus membros
abrangerão o necessário para alimentaçào. cuidados pessoais e condiçôes rnínitnas de
sobrevivência digna.

Ar1. 13. São rnodalidades de Bene{'ícios Ér'entuais que visam à manutençào cotidiana
da família:



[ - cesta básica;

II - kit de cuidaclos pessoais;

III - itens de uso dornóstico e cotidiano, destinados à sobrevivência tligna;

IV - pagamento de conÍirs de água e luz.

Aú. 1.1. O Benelicio Eventual na forma de cesta básica será ofertado para as familias com
a finalidade de suplenrentaçào alinrentar.

Parágrafo único. í)s intlivíriuos e suas tamílias que receberem este Reneficio Eventual serào

orcaminhatlos a programas e oÍicinas quc promovam o rlcsenvolvimctrto pessoal e proÍissional.
com vistas à inclusão no mercado tle trabalho.

AÍ. 15. O Beneficin Eventual destinado a cuidados pessoais visa a garantir contliçoes
mínimas de higiene paÍa gestantes, nuh'izes. crirnçrs e aciolescentes. itlosos, pessoas con.t

defrciência e pessoas em situação de ma.

Art. 16- Poderão tambóm ser concedidos, na forna tle BeneÍicio Evenrual, itens de uso

doméstico e cotidiano, destinaclos à sobrevivência tljgna dos intlividuos e suas tamílias. tais
como colchões e gás de cozinha.

Parágratb único. F,sta modalidade de Bene{lcio Eycntual não poderá ser conccdida às

1àmílias de modo contínuo, Ílcando limitada a uma ocorrência por bcncficiário a cada 06 (seis)

meses, podendo scr cstcndido, sc deteotada a ncccssidadc atravcls de estudo sociocconômico tla
cquipe de reÍbrôncia do Ccntro dc ReÍ'erência da Assistôncia Social (CRAS).

An. 17. O bcncficio eventual reÍ-erente ao pagamcnto tle débitos tlecotlcnlcs da utiiizaçào
mensal de energia e1ótrica está limitado ao consumo de l00KWh e o de água a I 0 mr.

Parágrafo único. O Beneficio Eventual previsto no caput poderá set concedido as lamília,s

de modo contínuo por até 06 (seis) meses, podendo ser estendido, se detectada a necessirlade

atravós de estudo socioeconômico da equipe de reÍêrência do Centto de Referência da

Assistêncra Social (CRA.S).

Subseção I I
A,[on ia

Art. 18. Constituitão Beneficios Eventuais as provisões de açesso ou rnelhoria de unidades

hat.ritacior:ais destinadas à moradia de indivíduos e famiiias em situaçào de risco ou de

vulnerabilidade social, capazes de atender as necessidades vitais básicas do ser humano, nas

seguintes modalidades:

I - aluguel social, visando à transferência de recursos para as familias beneficiárias custearem

a iocação de irnóvel que thes sirva de resrdência. por tempo detenninado e não superior a 06
(seis) nreses, podendo ser estendido por igual período. se detectada a necessidade akavés de

estudo socioeconômico da equipe de referência do Centlo de Relerência da Assistência Social
(CRAS);

II - doação de material de construção, para melhoria das condições fisicas do imór,el que

serve de residência à família.



Parágrafo único. Os prazos prer-istos neste artigo poderão ser aumentados nos casos de
situaçào de emergência ou estado de calamidade pública formalmente decretada e que tenha a

família beneficiária incluída entre os atingidos, a partir de informações e levantamentos
realizatlos pelos órgãos responsáveis.

Art. 19. O Beneficio Eventual de Aluguel Social será destinado prioritariamente às Í-amílias
que:

I - tenham na sua composição: gestantes, nutrDes, crianças, adolescentes, idosos e/ou
pessoas com deÍiciência, ou ainda membros da composição familiar que estejam soÍiendo
algum tipo dc violência ou ameaça, acaretando risco de vida;

II - estejanr residindo cm á'cas de risco, de rcstrições à urbanização ou de trechos sujeitos a

controle especial em função de ameaça de desastres nahrais;

III - não foram beneficiadas em projetos habitacionais;

IV - estejam em acompanhamento pelo Centro de ReÍ'erência da Assistência Social (CRAS)
e/ou pelo Centro Especializatlo de Assistência Social (CREAS).

AÍt. 20. O Beneficio Eventual de Aluguei Social terá o seu valot entre R$ 150,00 (ceato e

cinquenta reais) e R$ 200,00 (duzentos reais), a depender do valor do imóvel alugado.

Ar1. 21. Somente poderão ser objeto de locação, para fins de BeneÍicio Evcntual de Alugucl
Social, os imóveis que possuam condiçõcs de habitabilidadc e estejam situados fora de áreas de
risco.

Ar1.22. Alocalizaçào do imóvel, a negociação dos valores com o propt'ietário e a contrataçào
da locação serão responsabilida<Ies do titular do benefício.

Parágrafo único. A Administraçào Pública não será responsável por qualquer ônus
Í-rnanceiro, legal ou contratual em relaçâo ao locador, em caso de inadimplêucia ou
descumprirnento das obrigações assumidas pelo benefrciário.

Art. 23. O Beneficio Eventual de Aluguel Social será concedido em prestações mensais a ser
pago dir:etamente ao proprietário do imóvel.

Parágrafo único. O pagamento do beneÍicio somente será efetivado mediante a apresentação
do contrato de locação devidamente assinado pelas partes contratantes, contendo cláusula
expressa de ciência pelo locatário de que o locador é beneficiário do Aluguel Social.

An. 24. Os indivíduos e famílias que forem beneficiados com o Aluguel Social e não tiveretn
solução de moradia no prazo máximo de concessão do beneficio, poderão ter.
excepcionalmente, prorrogado o prazo definido no inciso I do art- 18 desta Lei, devendo ser
incluídos, com prioridade, em programas e prqjetos de habitação de interesse social
desenvolvidos por órgãos públicos.

AÍt. 25. E vedada a concessão do Benefício Eveutual de Aluguel Social a mais de um
membro da mesma familia, concomitantemente.

Art. 26. A recusa à participaçào de programas e oficinas, assirn como a negativa de

acompaúamento da família pela equipe de referência do CRAS e/ou CREAS, a ausência
reiterada ou o abandono das atividades propostas para o atendimento socioassistencial dos



indivíduos acarretarão a suspensão da concessão do beneÍicio eventual de Aluguel Social, que
só será restabelecido mediante avaliação do caso por profissional de Serviço Social.

Arl.27. A concessão do Beneficio Eventual de Aluguel Social cessatá, perdendo direito ao
seu recebimento, à familia que:

I - deixar de atender, a qualquer tempo, aos critérios estabelecidos no art. 4' desta Lei;

II - sublocar o imóvel objeto do beneficio.

Subseção III
Documentação Ch,il

{rt. 28- O Beneficio Eventual na forma de Documentação Civil tem o objetivo de
oportunizaÍ que os indivíduos regularizem sua situação civil por meio de:

I - pagamento de taxas para encamiúamento e expedição de CPF, RG, certidão de
nascimento e de casamento;

II - providências relacionadas à fotografia 3x4 para expedição de carteira de identidade e
cópias de documentos necessários pala a solicitação da confecção de outros documentos.

Subseção IV
Transportes

Art. 29. O Beneficio Eventual de transporte intermunicipal e interestadual prcvisto nesta Lei
é destinado a:

I - atendimento de população om üânsito, que se encontra cm situação de rua e deseja
retomar ao Município de origem;

II - solicitação relacionada ao exercício da cidadania, no que se inclui:
a) visitação a familiares de intemados ou abrigados em estabelecimentos de saúde,

instifuiçôes de longa permanência para idosos, equipamentos que prestam serwiços de
acolhimento ou instituições de privação de liberdade;

b) atendimento a solicitações, convocações ou intimações do Poder Judiciririo Estadual ou
Federal, da Polícia Estadual ou Federal ou das Forças Armadas Brasileiras.

III - transpofies de mudança intermunicipal.

Subseção V
Situação de Emergência e Estado de Calarnidade Pública

Art. 30. O BeneÍicio Eventual em Situação de Emergência ou de Calamidade Públiça é uma
provisão suplementar e provisória da assistêncÍa social, prestada pa1'a supdr necessidades do
indivíduo ou da família na eventualidade das condições referidas e desde que teúam sido
devidamente decretadas pelo Poder Executivo Municipal, com üstas a assegurar a

sobrevivência e a reconsüução da autonomia.

Parágrafo único. Pala fins desta Lei, entende-se:

I - desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um
ecossistema wlnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes
prejuízos econômicos e sociais;



II - situaçào de emergência: siruação anormal, provocada por.clesastres, causando danos e
prejuízos que impliquem o complometimento parcial da capacidade de resposta do poder
púbiico do Município;

III - estado de calamidade pública: situação anomat, provocatla por desastres, causando
danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacitlade de resposta do
poder público do Municipio.

Ad. 3 l. E condição para o recebimento tlo Beneiicio Evenfual em Situação tle Emergência
ou de Calamidade l'ública que o inilivíduo ou a lamília, alórn de satisfàzer os critérios do art.
4'desta Lei, tenha sido incluido entre os atingidos, a partir de inÍ'ormações e levantamentos
rcalizados por setor competente, ou quc scjam removidos dc áreas oonsideradas de risco, por
prevenção ou dctelrninação do Poder Judisiário.

Art. 31. O beneÍicio Evenrual em Siruaçào de Emergência ou cle Calamidade Pública poderá
ser concedirlo na Í'orma de bens de consumo ou selviço, pala propiciar condições de
incolumidade e cidadania aos atingidos. dentro das atribuições e colaboração rios poderes
públioos municipai estadual, e federal. incluindo, dentre outros itens:

I - o Í'ornecimento de água potár,el;

lI - a provisão c meios de prcparação de al'imcnros;

III - o transporte de atingidos para locais seguros;

IV - o suprimenlo dc material dc:
a) abrigamcnto;
b) vcsnrár-io;

c) limpeza;
d) higiene possoal.

CAPÍTULO III
DÂS DISPOSIÇÔES rNatS

Ar1. 33. Caberá à Secretaria de Desenvolvimento Social:

I - a coordenação geral, a operacionalização, o acompaúamento, a avaliação da prestaçào
dos beneficios eventuais, bem como o seu financianr emergência e calamidade pública cuja
responsabilidade cabe aos órgãos competentes;

II - a realização de estudos da realidade e monitoramelto da demanda para constarte
ampliação da concessão dos benefícios eventuais;

III - expedir as insüxÇôes e instituil t'onnulários e modelos de documentos necessár'ios à
opcracional izaçào dos bcneÍicios evenruaii.

{rt. 34. Caberá ao Conselho Municipal de Assisrência Social fornecer ao Mruricipio
inÍbnnaqôes sobre irtegularidades na execução dos beneficios eventuais, bem como avaliar e
propor a refot mulação dos valores dos Bene{icios Eventuais.

§ 1' Serào averiguadas e tonradas todas as mediclas Iegais cabíveis referentes a qualquer trpo
de denúncia de ir-regularidade na concessão de benelicio eventual. realizadas por
qualquer cidadão, ínclusive de forma anônima, devendo ser encaminhada ao Centro de
Referência Assistência Social e/ou ao Centro de Referência Especializado de Assistôncia Social
da área de abrangêlcia.



§ 2" Com a aprovação da Resolução n'39 pelo CNAS, de 09 de dezembro de 2010, que

reordenou os Beneficios Eventuais no âmbito da Política de Assistência Social em relaçào à

Política de Saúde, não são provisões da política de assistência social os itens referentes à

órteses, ptóteses, cadeiras de roda, muletas, óculos, alimentações de prescrição especial e
fral«las descaÍáveis para pessoas que têm necessidade de uso e outros itens inerentes à área de

saúde.

Art. 35. Os beneficios eventuais previstos nesta Lei serão deferidos pelo chefe do Poder
Executivo ou pelo Secretário de Desenvolvimento Social.

Art.36. As despcsas decorrentes da concessão dos BeneÍicios Eventuais de que trata esta

Lei correrão por conta do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, dcvendo constar
dotação orçamentária própria consignada no orgamento anual.

Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.40. Revogam-se as disposições em conttário.

GABTNETE DA PREFEITA DO MT]NICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, 08 dC TTOVCMbTO dE

2019.

,ffi,
JOYCE RENELLY FELIX NUNES

Prefeita Muricipal
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