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LEI Nº 2004 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015 

 

 

“Dispõe sobre benefícios eventuais concedidos pela 
Assistência Social do Município de São Gonçalo do 
Rio Abaixo e dá outras providências”. 

 

 

O povo do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, por seus representantes na Câmara 
Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal, com fulcro no artigo 22 da Lei Federal nº 
8.742/93, sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º. O benefício eventual é modalidade de provisão para proteção social básica, de 
caráter suplementar e temporário, que integra organicamente as garantias do Sistema Único 
de Assistência Social - SUAS, instituído com fundamento nos princípios da cidadania e da 
dignidade da pessoa humana, bem como nos direitos humanos e sociais. 

Parágrafo Único - Na comprovação das necessidades para a concessão do benefício 
eventual são vedadas quaisquer situações de constrangimento ou vexatórias. 

 

Art. 2º. Os benefícios eventuais destinam-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade 
de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência 
provoca riscos e fragiliza a unidade familiar e a sobrevivência de seus membros. 

 

Art. 3º. Constituem benefícios eventuais: 

I – auxílio funeral; 

II – auxílio documentação; 

III – auxílio alimentação; 

IV – auxilio passagem; 

V - auxilio transporte; 

VI - auxilio colchão e camas;  
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VII – auxílio natalidade; e 

VIII - outros benefícios instituídos para atender necessidades advindas de situações de 
vulnerabilidade temporária. 

 

Do auxilio funeral 

 

Art. 4º. O auxilio funeral constitui prestação temporária e em parcela única, destinada ao 
custeio de urna funerária, velório e sepultamento, incluindo transporte funerário e outros 
serviços inerentes que garantam a dignidade e o respeito à família beneficiaria. 

 

Art. 5º. O auxilio funeral será concedido mediante comprovação dos seguintes requisitos: 

I – residência no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo; e 

II – renda per capta de até 1 (um) salário mínimo legal ou condição de vulnerabilidade 
atestada pelo Serviço Social do Município. 

 

Art. 6º. O benefício será pago diretamente ao prestador do serviço selecionado pela 
Prefeitura Municipal, que emitira nota fiscal em nome desta e consignará o nome do 
beneficiário. 

 

Do auxilio documentação 
 

Art. 7º. O auxílio documentação destina-se à viabilização da obtenção de documentos 
pessoais pela população carente que não dispõe de meios para adquiri-los. 

 

Art. 8º. O benefício será concedido para obtenção de: 

I – primeira e segunda via da Carteira de Identidade; 

II – Cadastro de Pessoa Física; e 

III – fotos 3x4. 
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Art. 9º. O benefício será concedido após análise da situação do requerente e do relatório 
social elaborado pelo técnico da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento 
Social. 

 

Do auxilio alimentação 

 

Art.10. O auxílio alimentação consiste na concessão temporária de cartão de crédito 
magnético personalizado (cartão alimentação) às famílias e/ou indivíduos que se 
enquadrem nos seguintes critérios: 

I – renda per capta até ½ salário mínimo legal; 

II - desemprego, morte e/ou abandono do membro que sustenta o grupo familiar;  

III – nos casos de emergência e calamidade pública;  

 

Art. 11. Durante o período que a família e/ou indivíduo estiver recebendo o auxílio 
alimentação ficará incluído nos serviços sócio-assistenciais existentes no Município e 
vinculado aos programas de capacitação e geração de renda; 

Parágrafo único. Os beneficiários do auxílio alimentação deverão comparecer ao setor de 
assistência social do Município, a cada 6 (seis) meses, para avaliação de situação. 

 

Do auxilio passagem 

 

Art. 12. O auxílio passagem consiste na doação de passagens municipais ou intermunicipais 
ou transporte automotivo, quando a localidade não for atendida por ônibus em horários 
compatíveis com as necessidades, aos beneficiários que se enquadrem nas seguintes 
situações: 

I - Famílias e/ou indivíduos que estão sendo acompanhados pelos programas e serviços 
socioassistenciais do CRAS/CREAS para acesso aos serviços, conforme solicitação dos 
técnicos de referência; 

II - Famílias em descumprimento das condicionantes do Programa Bolsa Família e que 
estejam sendo acompanhada pelos técnicos do Programa Bolsa Família, CRAS e CREAS, 
durante o período de regularização da situação; 
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III - Para encaminhamentos de benefícios previdenciários e perícias médicas, mediante 
verificação do agendamento; 

IV – Para indivíduos que se encontram em trânsito no Município, mediante apresentação 
de documentos pessoais ou boletim de ocorrência em caso de perda de documento; 

V - Famílias atendidas pelo Conselho Tutelar, mediante avaliação do técnico de referência 
do CRAS/CREAS, desde que seja para acesso aos serviços socioassistenciais;  

VI – Para tratamentos de saúde, mediante apresentação de comprovantes; 

VII – Para regularização de documentos para inserção no mercado de trabalho;  

VIII – Para visitas a familiares detidos ou reclusos em presídios ou instituições análogas; e 

IX - Outras situações emergenciais mediante avaliação técnica social.  

 

Do auxilio colchão e cama 

 

Art. 13. A Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social poderá fornecer 
colchões e camas, em face de real necessidade e de situação de vulnerabilidade, 
comprovadas por relatório social elaborado pela equipe técnica da referida Secretaria 
Municipal.  

 

Art. 14. Fará jus ao auxílio colchão e cama, a família cuja renda per capta seja de até 1/3 
(um terço) do salário mínimo legal ou a pessoa que, por motivo verificado pelo Serviço 
Social do Município e demonstrado em relatório próprio, naquele momento, se torne 
necessitada do referido auxílio e atenda as seguintes exigências: 

I – residência no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo; 

II – situação de vulnerabilidade e carência excepcional atestada pelo Serviço Social do 
Município; 

III – cadastro no Serviço Social do Município; 

IV – relatório emitido pelo Serviço Social do Município informando as condições de 
habitação do requerente, a viabilidade do deferimento do benefício e a quantidade 
necessitada. 
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Art. 15. O benefício de que tratam os artigos 12 e 13 desta lei será pago diretamente ao 
fornecedor selecionado pela Prefeitura Municipal, que emitirá documento fiscal em nome 
desta e consignará o nome do beneficiário. 

 

Do auxílio natalidade 

 

Art. 16. O auxílio natalidade constitui prestação temporária, em pecúnia ou bens de 
consumo, concedida à gestante ou à família, para reduzir vulnerabilidade provocada por 
nascimento de membro da família. 

 

Art. 17. O auxílio natalidade destina-se, preferencialmente: 

I – ao nascituro; 

II – à mãe, no caso de falecimento do recém-nascido ou de natimorto com idade 
gestacional a partir da 28ª semana comprovada por certidão de óbito;  

III - à família, no caso de morte da mãe. 

 

Art. 18. O acesso ao benefício, instituído por esta Lei é garantido à gestante integrante de 
família com renda per capta mensal igual ou inferior a 1/3 (um terço) do salário mínimo 
vigente e que resida no Município de São Gonçalo há no mínimo 01 (um) ano. 

Parágrafo único. Em caso de gestação múltipla, a renda per capta da família será igual ou 
inferior a 01 (um) salário mínimo vigente. 

 

Art. 19. O valor do auxílio natalidade será de 1/4 (um quarto) do valor do salário mínimo 
vigente por cada nascituro e será pago em parcela única. 

Parágrafo único. O falecimento da criança não impede a gestante de receber o benefício 
de que trata esta Lei. 

 

Art. 20. O auxílio natalidade deverá ser requerido em até 90 (noventa) dias contados do 
nascimento da criança ou da morte da mesma, através do Serviço Social da Secretaria 
Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, e será instruído com os seguintes 
documentos: 
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I - comprovação de inscrição no Cadastro Único dos Programas Sociais do Município e 
devidas atualizações; 

II - Certidão de Nascimento ou Certidão de natimorto original e cópia; 

III - comprovante de residência no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo há pelo 
menos 01 (um) ano; 

IV – documento de identidade do requerente do benefício. 

§1º. O requerimento poderá ser feito pela própria gestante, por membro da família até 2º 
grau ou por responsável legal da gestante, em caso de menor de 18 (dezoito) anos. 

§2º. Caso seja deferido pelo Serviço Social, o auxílio natalidade deverá ser pago ao 
beneficiário em até 60 (sessenta) dias após o requerimento. 

 

Dos outros benefícios eventuais 

 

Art. 21. Entende-se por outros benefícios eventuais as ações emergenciais de caráter 
transitório, em pecúnia ou bens materiais, para reposição de perdas, visando a reconstrução 
da autonomia das vítimas de calamidades ou outras contingências, por meio da redução das 
situações de vulnerabilidade e dos impactos decorrentes de riscos sociais. 

§ 1º Caracterizam risco social os danos à integridade pessoal e familiar decorrentes de: 

I - situação de abandono ou impossibilidade de garantir abrigo a seus filhos; 

II - perda circunstancial decorrente de ruptura de vínculos familiares; 

III - ocorrência de violência física ou psicológica na família ou ameaça à vida; 

IV – desastres e situações de calamidade pública; e 

V - outras situações sociais identificadas que comprometem a sobrevivência. 

§2º Para os fins dessa Lei, entende-se como situação de calamidade pública a ocorrência de 
anormalidade provocada por tempestades, enchentes, desabamentos, incêndios, epidemias, 
que ocasione sérios danos à comunidade, inclusive à segurança e à vida de seus integrantes. 

 

Art. 22. Fica o Conselho Municipal de Assistência Social encarregado de informar sobre 
quaisquer irregularidades na execução dos benefícios eventuais 
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Art. 23. As despesas decorrentes desta Lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária 
própria, prevista na Unidade Orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social em 
cada exercício financeiro. 

 

Das disposições finais 

 

Art. 24. Ficam acrescidos os parágrafos 1º e 2º ao artigo 7º da Lei nº 1.048, de 21 de março 
de 2014, com a seguinte redação: 

Art. 7º. ...... 
........................... 
§ 1º. Para fins de concessão de reforma residencial, a renda per capta do grupo 
familiar do qual faça parte idoso com idade entre 60 (sessenta) e 79 (setenta e nove) 
anos ou pessoa com deficiência será calculada tendo como base apenas 30% (trinta 
por cento) da renda pessoal do idoso, que não poderá ser superior a 3 (três) salários 
mínimos. 
§ 2º. Para fins de concessão de reforma residencial a grupo familiar do qual faça 
parte idoso com mais de 80 (oitenta) anos, será considerada apenas a sua renda 
pessoal, que não poderá ser superior a 2 (dois) salários mínimos, sendo 
desconsiderada a renda per capta dos demais membros da família. 

 

Art. 25. Fica acrescido o artigo 7º-A à Lei nº 1.048, de 21 de março de 2014, com a 
seguinte redação: 

Art. 7º-A. A doação de casa popular a idoso com mais de 80 (oitenta) anos se dará 
em regime de comodato, retornando o bem ao patrimônio do Município no caso de 
falecimento do beneficiado. 

 

Art. 26. Fica revogado o Decreto nº 120, de 09 de agosto de 2007. 

 

Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 23 de fevereiro de 2015. 
 
 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 
Prefeito Municipal 


