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LEI N 2  1300/2014 

"Dispõe sobre definir, normatizar e regulamentar os benefícios eventuais no âmbito do Município de 

Rubinéia." 

Clevoci Cardoso da Silva, Prefeita Municipal de Rubinéia, Estado 

de São Paulo, usando de suas atribuições legais. FAZ SABER, que 

a Câmara de Vereadores aprovou e ela sanciona e promulga a 

seguinte Lei: 

Seção I 

Das Disposições Preliminares 

Art. 12  - A presente Lei objetiva regular a provisão de benefícios eventuais, estabelecendo suas 

caracterizações, princípios, conteúdo, significado e responsabilidades no âmbito da gestão da política 

municipal de assistência social. 

Parágrafo único. Os benefícios eventuais integram organicamente as garantias do Sistema Único 

de Assistência Social — SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais 

humanos. 

Seção II 

Da Definição 

Art. 22  - O benefício eventual é uma modalidade de provisão de proteção básica de caráter 

suplementar e temporário que integra organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos. 

Parágrafo único - Conforme preceitua a Lei Orgânica de Assistência Social — LOAS — Lei n9  8.742 
de 08 de dezembro de 1993, é vedada, na aplicação do benefício eventual, qualquer situação de 

constrangimento ou vexatória para a comprovação das necessidades de seus beneficiários. 

Art. 32  - O benefício eventual se destina 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 manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros. 

§ 12  - Considera-se família para efeito da avaliação da renda per capita estabelecida no caput do 
art. 22, da LOAS, o núcleo social básico, vinculado por laços consanguíneos, de aliança ou afinidade 

circunscrito a obrigações recíprocas e mútuas, organizadas em torno das relações de geração e gênero e 
que vivem sob o mesmo teto. 

§ 22  - Quando o requerente de benefício eventual for pessoa em situação de rua, poderá ser 
adotado como endereço de referência o de um serviço municipal de proteção social em que seja usuário 

ou de pessoa domiciliada com a qual mantenha relação de proximidade. 

Art. 42  - Serão concedidos benefícios eventuais às famílias cuja vulnerabilidade, riscos, perdas e 
danos ou vivência de fragilidade são ocasionados: 

I - por renda insuficiente ou desemprego que o incapacite no acesso a condições e meios para 

suprir a reprodução social cotidiana do solicitante e de sua família, principalmente a de alimentação; 
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II - pela falta de documentação; 
III - pela falta de domicilio ou pela situação de abandono ou pela impossibilidade de garantir 

abrigo a seus filhos; 

IV - por situações de desastre e calamidades públicas; e por outras identificadas e que 

comprometam a sobrevivência. 

Parágrafo único. Não se constituem, dentre outros, como benefícios eventuais: 

I — concessão de medicamentos; 

II — concessão de órtese e prótese; 

III — tratamento de saúde fora de domicílio. 

Seção III 
Das Modalidades de Benefícios Eventuais 

Art. 62 No âmbito do Município de Rubinéia, os benefícios eventuais classificam-se nas 

seguintes modalidades: 

I — auxílio natalidade; 

II — auxílio funeral; 
III — auxílio alimentação em situações de vulnerabilidade temporária; 

Subseção I 
Do Auxilio-Natalidade 

Art. 72  O benefício eventual, na modalidade de auxílio natalidade, constitui-se em uma 

prestação temporária, não contributiva da assistência social, na forma em bens de consumo, para 
reduzir vulnerabilidade provocada por nascimento de membro da família. O alcance do benefício 
eventual na forma de auxílio-natalidade visa minimizar as vulnerabilidades causadas por situação de 

nascimento ocorrido em famílias carentes, cuja renda per capita seja inferior ou igual a 1/2 (meio) 

salário mínimo vigente e é destinada a família e atenderá as necessidades do nascituro. 

§ 12  - O auxílio de que trata o caput deste artigo será destinado à mãe do nascituro que resida 

no Município de Rubinéia há pelo menos 1 (um) ano, e que apresente o cartão gestante. 

§ 22  - O beneficiário receberá um Kit contendo materiais básicos de uso do recém-nascido, após 

estudo socioeconômico, com parecer favorável à concessão do auxílio. 

§ 32  - O Kit mencionado deverá conter o enxoval do recém-nascido, incluindo itens de 
vestuário, observada a qualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária. 

Subseção II 

Do Auxilio-Funeral 

Art. 82  - O benefício eventual, na modalidade por morte, constitui-se em uma prestação 
temporária, não contributiva da assistência social, na forma de bens de consumo, para reduzir 

vulnerabilidade provocada por morte de membro da família. O alcance do benefício eventual na forma 
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de auxílio- funeral será o custeio das despesas de féretro, sepultamento e traslado, visando minimizar as 

vulnerabilidades causadas por situações de morte ocorrida em famílias carentes, cuja renda per capita 
seja inferior ou igual a 1/2 (meio) salário mínimo vigente. 

§ 19 - As despesas de traslado serão custeadas até o limite de 650 quilômetros de distancia 

entre os municípios quando for o caso. 

§ 22  - O auxílio-funeral e traslado serão pagos após estudo sócio-econômico, com parecer 

favorável à sua concessão. 

Subseção III 

Do Auxilio-Alimentação 

Art. 92  - O Auxílio Alimentação caracteriza-se como uma provisão suplementar provisória de 

assistência social, prestada em bens de consumo, para suprir a família em situações de vulnerabilidade 

temporária, que envolvem acontecimentos do cotidiano dos cidadãos e podem se apresentar de 

diferentes formas produzindo diversos padecimentos. 

Art. 102  - A vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos à 

integridade pessoal e familiar, o alcance do benefício eventual, na forma de alimentação, será 

concedido na modalidade de cesta alimentação, em caráter de emergência, às famílias em situação de 

vulnerabilidade social e econômica, residentes no Município de Rubinéia, cuja renda per capita seja 
inferior ou igual a 1/2 (meio) salário mínimo vigente, cujo arrimo da família esteja desempregado por 

período de até três meses. 

§ 19 - Competirá a Assistente Social do Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social 

uma rigorosa triagem dos pedidos a fim de verificar a veracidade dos fatos e a emissão do parecer 

conclusivo dos casos, definindo a periodicidade do mesmo. 

§ 22  - O Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social terá o prazo de até 24 horas 

para emissão do parecer conclusivo sobre o caso a ser atendido pela primeira vez, e, nos casos cujo 
parecer ultrapasse três meses do anterior, efetuar-se-á visita domiciliar para definir a necessidade da 

continuidade do atendimento. 

Seção IV 

Das Disposições Gerais 

Art. 112  - Caberá ao Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social do Município: 

I — a coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, a avaliação da prestação dos 

benefícios eventuais; 
II — a realização de estudos da realidade e monitoramento da demanda para constante 

ampliação da concessão dos benefícios eventuais; e 
III — expedir as instruções e instituir formulários e modelos de documentos necessários à 

operacionalização dos benefícios eventuais. 

c4L 
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Art. 122  - As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária 

própria, previstas na Unidade Orçamentária "Fundo Municipal de Assistência Social", a cada exercício 

financeiro. 

Art. 132  - A prestação de contas será operacionalizada pelo Departamento de Assistência e 

Desenvolvimento Social, conforme legislação local pertinente. 

Parágrafo único. Deverá ser encaminhada, trimestralmente, ao Conselho Municipal de 

Assistência Social, prestação de contas relativas aos benefícios eventuais concedidos, para 

acompanhamento. 

Art. 142  - O critério de renda mensal per capita familiar para acesso aos benefícios eventuais 

estabelecidos nesta Lei será fixado em valor igual ou inferior a 1/2 (meio) salário mínimo nacional, ou 

na ausência de renda, conforme o caso. 

Art. 152  - Responderá civil e penalmente quem utilizar os benefícios eventuais para fins diversos 

ao qual é destinado, como também o agente público, que de alguma forma contribuir para a 

malversação dos recursos públicos objeto dos benefícios de que trata essa Lei. 

Art. 162  - Por serem considerados direitos sócio-assistenciais, é vedada a vinculação dos 

benefícios eventuais a quaisquer Programas de Governo, em consonância as diretrizes da Política 

Pública de Assistência Social, disciplinada na forma do Sistema Único de Assistência Social —SUAS. 

Art. 179  - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ao que ficarão revogadas as 

disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Rubineia — SP, em 05 de Fevereiro de 2014. 

CLEVOCI CARDOSO DA SILVA 
Prefeita Municipal 

Registrada em livro próprio e publicada por afixação em local público de costume na mesma data. 

JULIA"T. SASS•DE SOUZA 
Chefe de Gabinete 
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