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LEI MUNICIPAL Nº 406/2022 – GP, DE 20 DE ABRIL DE 2022. 

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E 
REGULAMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS 
EVENTUAIS NO ÂMBITO DA POLÍTICA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, o Excelentíssimo Sr. ARTEMES 

SILVA DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 

Municipal Aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei: 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1°. Benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias prestadas 

aos indivíduos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de 

vulnerabilidade temporária e calamidade pública, na forma prevista na Lei Federal 

nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

 

Parágrafo único. Não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da 

assistência social as provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios 

vinculados ao campo da saúde, da educação, da integração nacional, da habitação, 

da segurança alimentar e das demais políticas públicas setoriais. 

 

Art. 2°. Os benefícios eventuais integram organicamente as garantias do SUAS, 

devendo sua prestação observar: 

 

I – Não subordinação a contribuições prévias e vinculação a quaisquer 

contrapartidas; 

 

II – Desvinculação de comprovações complexas e vexatórias, que estigmatizam os 

beneficiários; 

 

III – Garantia de qualidade e prontidão na concessão dos benefícios; 
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IV – Garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição dos 

benefícios eventuais; 

 

V – Ampla divulgação dos critérios para a sua concessão; 

 

VI – Integração da oferta com os serviços socioassistenciais. 

 

Art. 3°. Os benefícios eventuais podem ser prestados na forma de pecúnia, bens de 

consumo, bens materiais ou prestação de serviços. 

 

Art. 4°. O público-alvo para acesso aos benefícios eventuais deverá ser identificado 

pelo Município a partir de estudos da realidade social e diagnóstico elaborado com 

uso de informações disponibilizadas pela Vigilância Socioassistencial, com vistas a 

orientar o planejamento da oferta. 

 

CAPÍTULO II 

DA PRESTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

 

Art. 5°. Os benefícios eventuais devem ser prestados em virtude de nascimento, 

morte, vulnerabilidade temporária e calamidade pública, observadas as 

contingências de riscos, perdas e danos a que estão sujeitos os indivíduos e famílias 

podendo serem prestados na forma de pecúnia, bens de consumo, bens materiais ou 

prestações de serviços pelo poder público. 

 

§ 1º. A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo serão definidos 

pelo Município e previstos na respectiva lei orçamentária anual, com anuência pelo 

Conselho Municipal de Assistência Social, conforme prevê o art. 22, §1º, da Lei 

Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

 

§ 2º. A avaliação e concessão benefícios será feita pela equipe técnica da Secretária 

Municipal de Desenvolvimento Social. 

 

§ 3°. Terão prioridade na concessão dos benefícios eventuais a criança, adolescente, 

jovens, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, a gestante a nutriz e as famílias 

envolvidas em situações de calamidade pública. 

 

§ 4°.  Os benefícios eventuais serão concedidos mediante parecer social elaborado 

por:  
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I – Assistentes sociais que compõem as equipes de referência que atuam nos 

serviços de proteção social básica e especial; 

 

II – Assistente Social responsável pela gestão dos benefícios eventuais, vinculado à 

Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

Art. 6°. A inclusão ou alteração de critérios para acesso aos benefícios eventuais 

deverá ser aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. 

 

Art. 7°. O critério de renda mensal per capita familiar para acesso aos benefícios 

eventuais é igual ou inferior a 01 (um) salário-mínimo, sendo considerado apto para 

ter acesso aos benefícios eventuais a existência de inscrição válida e regularizada no 

Cadastro único.  

 

§ 1°. Nos casos em que as famílias não se enquadrem no critério de renda mensal 

familiar, ou na falta de documento comprobatório de renda, o Assistente Social da 

equipe de referência do serviço de proteção básica e especial ou o Assistente Social 

responsável pelo atendimento dos benefícios eventuais poderá proceder a 

concessão do benefício por meio de justificativa e parecer social devidamente 

fundamentado. 

 

§ 2°. Para cálculo de renda per capita poderá ser considerado, com ressalva ao 

Art.2°, inciso “II” da presente lei: 

 

I – Rendimento da Família: folha de pagamento (salário bruto), declaração de 

trabalho autônomo/informal, comprovante de aposentadoria ou pensão por morte 

ou invalidez, pensão alimentícia, valores recebidos pelos Programas Federais, tais 

como: benefício de prestação continuada – BPC, seguro-desemprego, licença-

maternidade, licença saúde e transferência monetária federal.  

 

§ 3°. Os benefícios eventuais poderão ser concedidos cumulativamente.  

 

SEÇÃO II 

Do Benefício Eventual por Situação de Vulnerabilidade Temporária na 

Modalidade Alimentação 

 

Art. 8°. O benefício eventual por situação de vulnerabilidade temporária por falta 

ou dificuldade de acesso à alimentos será prestado na forma de auxílio alimentação,  
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e constitui-se em uma prestação temporária de cesta básica, vale alimentação 

conforme a necessidade específica ou através de vale refeição, que é uma 

autorização de almoço, café ou outra refeição, sem custos pelo usuário, no 

Restaurante Popular ou outros programas sociais que disponibilizem algum tipo de 

alimentação. 

 

§ 1º. A concessão do benefício obedecerá ao critério de vulnerabilidade e risco a 

insegurança alimentar. 

 

§ 2º. O benefício poderá ser solicitado pelo responsável da unidade familiar ou 

identificado pelos responsáveis técnicos da Secretaria Municipal de Assistência 

Social- SEMAS. 

 

§ 3º. Em casos de calamidade pública ou semelhantes emergências, a distribuição 

do auxílio alimentação será realizada àqueles que dele necessitarem mediante 

cadastro simplificado feito pela equipe técnica. 

 

§ 4º. O vale refeição será autorizado mediante cadastro simplificado. 

 

§ 5º. Poderá ocorrer complementação alimentar aos portadores de doenças 

crônicas em estado de vulnerabilidade social. 

 

SEÇÃO II 

Do Benefício Eventual por Situação de Nascimento 

 

Art. 9° O benefício prestado em virtude de nascimento deverá ser concedido à:  

 

I - Genitora que comprove residir no Município; 

 

II - Família do nascituro, caso a mãe esteja impossibilitada de requerer o benefício 

ou tenha falecido; 

 

III - Genitora ou família que esteja em trânsito no município e seja potencial usuária 

da assistência social; 

 

IV - Genitora atendida ou acolhida em unidade de referência do SUAS. 

 

Art. 10°. O auxílio natalidade atenderá aos seguintes aspectos:  
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I – Necessidades do recém-nascido; 

 

II – Apoio à família no caso de morte da mãe. 

 

§ 1°. O benefício poderá ser solicitado até o 90° (nonagésimo) dias após o 

nascimento. 

 

§ 2°. São documentos essenciais para a concessão do auxílio por natalidade: 

 

I – Certidão de nascimento da criança; 

 

II – Comprovante de residência; 

 

II – Carteira de identidade e CPF do beneficiado.  

 

§ 3°. O valor conferido ao auxílio natalidade será de 1/2 (meio) salário-mínimo 

vigente, a ser pago em parcela única após requerido. 

 

§ 4°. É vedada a concessão de auxílio por natalidade para a família que estiver 

segurada pelo salário-maternidade, previsto no art. 18, inciso “I”, alínea “g”, da Lei 

8.213/91.   

SEÇÃO III 

Do Benefício Eventual por Situação de Morte 

 

Art. 11°. O benefício prestado em virtude de morte deverá ser concedido com o 

objetivo de reduzir vulnerabilidades provocadas por morte de membro da família e 

tem por objetivo atender as necessidades urgentes da família para enfrentar 

vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou membros. 

 

Parágrafo único. O poder público poderá conceder:  

 

I – Custeio de despesas de urna funerária, de velório, de sepultamento, traslados 

intermunicipais; 

 

II – Custeio de necessidades urgentes da família devido a vulnerabilidade causada 

pelo óbito; 
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III – Ressarcimento por perdas ou danos causados ou outros benefícios previstos, 

conforme necessidade verificada pelos responsáveis técnicos. 

 

Art. 12° O auxílio funeral será concedido até 90 (noventa) dias após o óbito. 

 

§ 1°. Quando se tratar de usuário da Política de Assistência Social que estiver com 

os vínculos familiares rompidos, inseridos nos serviços de alta complexidade o 

responsável pela entidade poderá solicitar o auxílio funeral ao munícipio. 

 

§ 2°. O valor do auxílio funeral, quando se tratar de usuário da política de Assistência 

Social em situação de abandono, morador de rua ou indivíduo sem vínculo familiar 

conhecido será o total dos custos das despesas decorrentes do funeral.   

 

Art. 13° São documentos essenciais para o auxílio funeral:  

 

I – Certidão de óbito; 

 

II – Comprovante de residência da pessoa que veio a óbito e da pessoa que requer o 

benefício; 

 

III – Carteira de identidade e CPF do beneficiado. 

 

SEÇÃO IV 

Do Benefício Eventual por Situação de Vulnerabilidade Temporária 

 

Art. 14°. O benefício prestado em virtude de vulnerabilidade temporária será 

destinado à família ou ao indivíduo visando minimizar situações de riscos, perdas e 

danos, decorrentes de contingências sociais, e deve integrar-se à oferta dos serviços 

socioassistenciais, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e a inserção 

comunitária. 

 

Parágrafo único. O benefício será concedido na forma de pecúnia ou bens de 

consumo, em caráter temporário, sendo o seu valor e duração definidos de acordo 

com o grau de complexidade da situação de vulnerabilidade e risco pessoal das 

famílias e indivíduos, identificados nos processos de atendimento dos serviços. 

 

Art. 15°. A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de 

riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos:  
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I – Riscos: ameaça de sérios padecimentos; 

 

II – Perdas: privação de bens e de segurança material; 

 

III – Danos: agravos sociais e ofensa. 

 

Parágrafo único. Os riscos, perdas e danos podem decorrer de: 

 

I – Ausência de documentação; 

 

II – Necessidade de mobilidade intraurbana para garantia de acesso aos serviços e 

benefícios socioassistenciais; 

 

III – Necessidade de passagem para outra unidade da Federação, com vistas a 

garantir a convivência familiar e comunitária; 

 

IV – Ocorrência de violência física, psicológica ou exploração sexual no âmbito 

familiar ou ofensa à integridade física do indivíduo; 

 

VI – Perda circunstancial ocasionada pela ruptura de vínculos familiares e 

comunitários; 

 

VII – Processo de reintegração familiar e comunitária de pessoas idosas, com 

deficiência ou em situação de rua; crianças, adolescentes, mulheres em situação de 

violência e famílias que se encontram em cumprimento de medida protetiva; 

 

VIII – Ausência ou limitação de autonomia, de capacidade, de condições ou de meios 

próprios da família para prover as necessidades alimentares de seus membros; 

 

IX – Ofensa a dignidade humana, inclusive referente às moradias carentes, podendo 

o poder público dispor de materiais ou serviços para construção ou acabamento 

para pessoas carentes, comprovadas e aprovadas em verificação específica. 

 

Art. 16°. O auxílio em situação de vulnerabilidade temporária será concedido em 

bens materiais ou pecúnia de forma imediata ou de acordo com as demandas da 

família, a partir do parecer social.  

SEÇÃO V 

Do Benefício Eventual em Situação de Emergência e Calamidade Pública  
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Art. 17°. Os benefícios eventuais prestados em virtude de desastre ou calamidade 

pública constituem-se provisão suplementar e provisória de assistência social para 

garantir meios necessários à sobrevivência da família e do indivíduo, com o objetivo 

de assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e pessoal. 

 

Art. 18°. O benefício emergencial na forma de auxílio moradia será concedido às 

famílias atingidas por casos de calamidade pública, destinado ao subsídio das 

despesas de pagamento de aluguel àquelas famílias que efetivamente desocuparem 

o imóvel comprometido, identificados e definidos pela Defesa Civil do Município de 

Ipixuna do Pará e pela Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMAS, seguindo 

critérios técnicos e de preservação da integridade da vida das pessoas, e em casos 

emergenciais de natureza gravíssima de vulnerabilidade social, além de casos 

específicos de acolhimento que envolva menores em estado vulnerabilidade. 

 

§ 1º. O benefício somente será concedido às famílias que efetivamente desocuparem 

a residência atingida, cessando imediatamente se constatado, pela Defesa Civil ou 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMAS, que a residência atingida 

voltou a ser ocupada pelo titular do benefício ou por terceiros. 

 

§ 2º. Nos casos emergências e de natureza gravíssima de vulnerabilidade social e 

nos casos de acolhimento que envolva menores em estado de vulnerabilidade social, 

dever-se-á passar por avaliação do CREAS e da Secretaria Municipal de Assistência 

Social- SEMAS e não se aplica os casos previstos no §1° deste artigo. 

 

§ 3º. Considerar-se-á apenas um grupo familiar para cada unidade residencial, 

representado por um único responsável familiar. 

 

§ 4º. O benefício corresponderá até o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, 

podendo ser atualizado anualmente, com base na variação do IGP-M ou outro índice 

que venha a substituí-lo. 

 

§ 5º. A fiscalização da destinação do benefício fica atribuída à Secretaria Municipal 

de Assistência Social- SEMAS.  

 

§ 6º. O benefício previsto nesta Subseção será concedido em caráter emergencial 

pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, 

conforme disponibilidade financeira. 
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§ 7°. São documentos essenciais para o auxílio em situações de calamidade pública, 

salvo em caso de perda de todos os pertences pessoais: 

 

I – Comprovante de residência; 

 

II – Carteira de identidade e CPF do beneficiado. 

 

CAPÍTULO III 

Dos Recursos Orçamentários para Oferta de Benefícios Eventuais 

 

Art. 19°. As despesas decorrentes da execução dos benefícios eventuais serão 

providas por meio de dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência 

Social. 

 

Parágrafo único. As despesas com Benefícios Eventuais devem ser previstas 

anualmente na Lei Orçamentária Anual – LOA do Município de Ipixuna do Pará. 

 

CAPÍTULO IV 

Das disposições finais 

 

Art. 20°. Caberá ao órgão gestor da Política de Assistência Social do Município:  

 

I – A coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, a avaliação da 

concessão dos benefícios eventuais; 

 

II – A realização de diagnóstico e monitoramento da demanda para constante 

ampliação da concessão dos benefícios eventuais; 

 

III – A expedição de instruções e a criação de formulários e modelos de documentos 

necessários à operacionalização dos benefícios eventuais; 

 

IV – Garantir a inserção e acompanhamento das famílias beneficiárias nos serviços 

ofertados pela proteção social básica e especial, para a superação das situações de 

vulnerabilidade social, fortalecendo a autonomia das famílias; 

 

V – Divulgar o acesso aos benefícios eventuais no município;  
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VI – Encaminhar ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, relatório 

semestral de gestão dos benefícios eventuais; 

 

VII – Viabilizar a articulação com as demais políticas intersetoriais e com o Sistema 

de Garantia de Direitos. 

 

Art. 21°.  Ao Conselho Municipal de Assistência Social, compete acompanhar: 

 

I – Periodicamente a concessão dos benefícios eventuais, no âmbito do município, 

por meio da lista de concessões fornecidas pelo órgão gestor da Assistência Social; 

 

II – A relação dos tipos de benefícios concedidos e também dos benefícios negados 

e as justificativas da não concessão; 

 

III – Fiscalizar a regulamentação da prestação dos benefícios eventuais em 

consonância com a Política Nacional e o Plano Municipal de Assistência Social; 

 

IV – Fiscalizar a responsabilidade do município na efetivação do Direito, a 

destinação de recursos financeiros do município e do Estado a título de 

cofinanciamento do custeio dos benefícios eventuais; e  

 

V – Fiscalizar as ações do município na organização do atendimento aos 

beneficiários de modo a manter a integração de serviços, benefícios e programas de 

transferência de renda. 

 

Art. 22°. Os benefícios eventuais não poderão ultrapassar o valor correspondente a 

01 (um) salário-mínimo vigente, mensal. 

 

Art. 23°. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei. 

 

Art. 24°. Revoga-se todas as disposições em contrário. 

 

Art. 25°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipixuna do Pará, 20 de abril de 2022. 

 
 
 

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 


