
 
LEI Nº 1.555/2022 

 

 

"Dispõe sobre a concessão dos benefícios 

eventuais no âmbito da Política Municipal 

de Assistência Social e dá outras 

providências." 

 

 

ALCIR MERIZIO, Prefeito de Botuverá-SC. Faço saber a todos os habitantes 

deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

 

 

Capítulo I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1 - Fica instituída a concessão dos benefícios eventuais no âmbito da 

Política Municipal de Assistência Social do município de Botuverá. 

 

Art. 2 - O benefício eventual é uma modalidade de proteção social básica de 

caráter suplementar, temporário, emergencial e transitório na forma de bens 

materiais para reposição de perdas e danos, com a finalidade de atender 

situações de vulnerabilidade ou enfrentar contingências, de modo a reconstruir 

a autonomia através da redução de impactos decorrentes de riscos sociais, que 

integra organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS, (Lei Federal nº 12.435/2011) com fundamentação nos princípios de 

cidadania e nos direitos sociais e humanos. 

 

Art. 3 - O Benefício Eventual destina-se às famílias e pessoas com renda per 

capita inferior a 1/2 (meio) do salário mínimo vigente e com impossibilidades de 

arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais que 

provoquem riscos sociais e fragilizam a manutenção do indivíduo, da unidade 

familiar e a sobrevivência de seus membros. Sendo este critério não 

condicionante para acesso ao benefício eventual, levando em consideração as 



contingências sociais como conceito para compreensão da necessidade do 

benefício.   

 

§ 1º Para cálculo de renda per capita será considerado: 

 

a) 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: BPC, seguro desemprego, licença maternidade e licença 

saúde; 

b) Gastos: comprovante de valor de aluguel (contrato ou recibo), de 

financiamento de terreno ou casa, de pagamento de pensão alimentícia e com 

gastos com medicação (comprovante de receita médica) 

  

§ 2º Nos casos em que as famílias não se enquadrarem no critério de renda 

mensal per capita familiar, ou na falta de algum documento, a equipe de 

referência terá autonomia para a concessão de beneficio, por meio de 

justificativa, a qual deverá constar anexa ao parecer social. 

§ 3º Os benefícios eventuais poderão ser concedidos cumulativamente. 

 

§ 4º A comprovação das necessidades para a concessão do benefício eventual 

será avaliada e assegurada, pela equipe que integre uma das equipes de 

referência da Proteção Social, sendo vedada qualquer comprovação complexa 

e vexatória de pobreza ou de situações que provoquem constrangimento; 

 

§ 5º Deve ser assegurado o acompanhamento da família ou da pessoa conforme 

o estabelecido no SUAS, em serviço constante da Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais e indicada outras provisões que auxiliem as famílias 

no enfrentamento das situações de vulnerabilidade. 

 

Parágrafo único - Vulnerabilidade social compreende situações ou identidades 

que podem levar à exclusão social dos sujeitos - situações essas que tem origem 

no processo de produção e reprodução de desigualdades sociais e de processos 

discriminatórios e segregacionistas. A vulnerabilidade não é somente financeira; 



ela envolve a relação entre direitos e rede de serviços e políticas públicas e a 

capacidade dos indivíduos ou grupos sociais de acessar esse conjunto de bens 

e serviços, de modo a exercer a sua cidadania. 

 

Art. 4 - São formas de benefícios eventuais:  

 

I - auxílio por natalidade; 

 

II - auxílio por morte; 

 

III - situações de vulnerabilidade temporária; 

 

IV - calamidade pública e ou situação de emergência. 

 

Art. 5º - A família ou pessoa beneficiada deverá estar cadastrada no Programa 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. 

 

Parágrafo único. Para cada atendimento o beneficiário deverá apresentar 

documentação mínima exigida pela Secretaria Municipal de Assistência Social 

para comprovação de sua condição, cujo rol será definido por resolução do 

Conselho da Assistência Social, que observará, quando da regulamentação, o 

disposto no § 1º do artigo 4º desta lei. 

 

Art. 6º - Nas situações de vulnerabilidade temporária será dada prioridade à 

família que possui integrantes como crianças, idosos, pessoa com deficiência, 

gestante, nutriz e nos casos de calamidade pública ou situação de emergência. 

Parágrafo único. a calamidade pública ou situação de emergência deve ser 

reconhecida pelo poder público, nos termos da regulamentação aplicável a 

espécie. 

 

Art. 7º - Constituem provisões da Política de Assistência Social e concessão dos 

benefícios eventuais estabelecidos nesta lei, os quais deverão atender, no 

âmbito do SUAS aos seguintes princípios: 

 



I - integração à rede de serviços Socioassistenciais, com vistas ao 

atendimento das necessidades humanas básicas; 

 

II - constituição de provisão certa para enfrentar com agilidade e presteza 

eventos incertos; III - proibição de subordinação a contribuições prévias e de 

vinculação a contrapartidas; 

IV - adoção de critérios de elegibilidade em consonância com a Política 

Nacional de Assistência Social - PNAS; 

 

V - garantia de qualidade e prontidão de respostas aos usuários, bem como 

de espaços para manifestação e defesa de seus direitos; 

 

VI - garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição 

do benefício eventual; 

 

VII - afirmação dos benefícios eventuais como direito relativo à cidadania; VIII 

- ampla divulgação dos critérios para a sua concessão; e 

IX - desvinculação de comprovações complexas e vexatórias de pobreza que 

estigmatizam os benefícios, os beneficiários e a política de assistência social. 

 

Parágrafo único. Não são provisões da política de assistência social as ações 

amparadas por programas ou políticas públicas próprias e específicas, 

vinculadas a outras secretarias ou unidades de governo, cabendo a assistência 

social apenas o encaminhamento do cidadão para o respectivo órgão que detém 

competência para o atendimento de sua necessidade. 

 

Art. 8º - O auxílio natalidade atenderá aos seguintes aspectos: I - necessidade 

do recém-nascido; 

 

II - apoio a família no caso de morte da mãe; 

 

III - apoio à mãe nos casos de natimorto e morte do recém-nascido; 

 



IV - à genitora que estiver em trânsito no município e seja potencial usuária 

da assistência social; 

 

 § 1º O benefício pode ser solicitado a qualquer momento desde que comprovada 

a gestação em até 90 dias após o nascimento.   

 

§ 2º São documentos essenciais para concessão do auxilio por natalidade; I - 

declaração de nascido vivo ou certidão de nascimento da criança; 

II - certidão de natimorto; 

 

III - comprovante de rendimento e gastos da família; IV - comprovante de 

residência; 

V - carteira de identidade e CPF do beneficiado; 

 

§ 3º O valor conferido ao auxilio natalidade será de ½ (meio) salário mínimo 

vigente. 

 

Paragrafo ùnico: Mãe adolescente terá direito ao beneficio natalidade, no 

entanto será destinado ao responsável maior de idade pela adolescente no 

momento.   

 

Art. 9º - O auxilio por morte atenderá: 

 

I - despesas de urna funerária, velório e sepultamento; 

 

II - necessidades urgentes da família para enfrentar riscos e 

vulnerabilidades advindas da morte de seus provedores ou membros; 

 

§ 1º São documentos essenciais para o auxilio funeral: 

 

I - atestado de óbito; 

 

II - comprovante de residência; 

 



III - comprovante de rendimentos e gastos da família; IV - Carteira de 

identidade e CPF do beneficiado; 

V - Carteira de identidade e CPF do falecido. 

 

§ 2º O auxílio funeral será concedido até 30 dias após o óbito. 

 

§ 3º 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 

município. 

 

§ 4º Quando se tratar de usuário da Política de Assistência Social que estiver 

com os vínculos familiares rompidos, em situação de abandono ou morador de 

rua, a Secretaria de Assistência Social e Habitação será responsável pela 

concessão do beneficio uma vez que não haverá familiar ou instituição para 

requerer. 

 

§ 5º referente ao § 3º§ 4º o município poderá arcar com 100% dos custos. 

 

§ 6º O beneficio será concedido na forma de pecúnia ou bens de consumo, sendo 

o seu valor definido 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. 10 - Os benefícios por natalidade e por morte podem ser pagos diretamente 

a um integrante da família beneficiaria: mãe, pai, parente até segundo grau, ou 

pessoa autorizada mediante declaração. 

 

Art. 11 - A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento 

de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos: 

 

I - riscos: ameaças de sérios padecimentos; 

 



II - Perdas: privação de bens e segurança material; III - danos: agravos 

sociais e ofensas. 

§ 1º Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer: 

 

I - falta de alimentação; 

 

II - da falta de documentação: 

 

III - Necessidade de mobilidade intra-urbana para garantia de acesso aos 

serviços e benefícios socioassistenciais; 

 

IV - necessidade de transporte para translado para outra unidade da 

Federação com vistas a garantir a convivência Familiar e comunitária; 

 

V - Da falta de domicilio, quando: 

 

a) Da situação de abandono ou da impossibilidade de garantir abrigo aos 

membros da família; 

b) Da perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da 

presença de violência física ou psicológica na família ou de situações de ameaça 

à vida; 

c) De desastres e calamidades públicas 

d) Da falta de condições basicas de moradia 

e) De outras situações sociais que comprometem a sobrevivência 

 

§ 2º São documentos essenciais para o auxílio em situações de vulnerabilidade 

temporária: I - comprovante de residência; 

II - comprovante de rendimentos e gastos da família;  

III - carteira de identidade e CPF do beneficiado. 

§ 3º O beneficio 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 atendimentos dos serviços. 

 



Art. 12 - A situação de calamidade pública e situação de emergência 

reconhecida pelo poder público como sendo uma situação anormal, advinda de 

baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, entre 

outros eventos da natureza, bem como desabamentos, incêndios, epidemias, 

ocasionando sérios danos à família ou a comunidade. 

 

§ 1º O auxílio em situação de calamidade pública e situação de emergência será 

concedido em bens materiais ou pecúnia de forma imediata ou de acordo com 

as demandas da família, a partir do parecer social. 

 

§ 2º São documentos essenciais para o auxílio em situações de calamidade 

pública e situação de emergência, salvo em caso da perda de todos os pertences 

pessoais: 

 

I - comprovante de residência; 

 

II - comprovante de rendimentos e gastos da família; III - carteira de 

identidade e CPF do beneficiado. 

 

Capítulo II 

DO ÓRGÃO GESTOR E DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

Art. 13 - Constitui órgão Gestor da Política de Assistência Social do Município 

de Botuverá a Secretaria Municipal de Assistência Social, que provisionará os 

benefícios por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social. 

 

Art. 14 - Caberá ao órgão gestor da Política de Assistência Social do Município, 

no que tange aos benefícios eventuais: 

 

I - a coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, a 

avaliação da prestação dos benefícios eventuais; 

 



II - a realização de estudos da demanda e monitoramento da demanda para 

constante ampliação da concessão dos benefícios eventuais; 

 

III - expedir as instruções e instituir formulários e modelos de documentos 

necessários à operacionalização dos benefícios eventuais; 

 

IV - Manter atualizado o sistema de informatizado com os dados sobre os 

benefícios concedidos, incluindo-se obrigatoriamente nome do beneficiado, 

benefício concedido, valor, quantidades e período de concessão; 

 

V - Apresentar anualmente estudo da demanda, revisão do tipo de benefício 

e revisão dos valores e quantidades, para constante ampliação da concessão 

dos benefícios eventuais; 

 

VI - Articular as políticas sociais e de defesa de direitos no município para o 

atendimento integral da família beneficiada de forma a ampliar o enfrentamento 

de contingências sociais que provoquem riscos e fragilizam a manutenção da 

unidade familiar, a sobrevivência de seus membros ou a manutenção da pessoa; 

 

VII - Promover ações permanentes de ampla divulgação dos benefícios 

eventuais e seus critérios de concessão; 

 

VIII - Garantir espaços para manifestação e defesa de seus direitos por meio 

da ferramenta CMAS da Assistência Social, via telefone para sugestões, 

informação no âmbito do SUAS e para denúncias sobre irregularidades na 

execução da Política Pública de Assistência Social, mediante protocolo de 

denúncias e encaminhamento ao setor competente para qualificar a gestão e os 

serviços da assistência social e garantir direitos através da informação e; 

 

IX - Garantir o direito do acesso a informação conforme Lei Federal nº 12.527 

de 18/11/2012. 

 

X - Apresentar outras informações e avaliações a pedido do Conselho 

Municipal de Assistência Social no exercício de seu papel de controlador social. 



 

Art. 15 - O órgão gestor da Política de Assistência Social deverá encaminhar 

relatório da gestão do benefício eventual, anualmente, ao Conselho Municipal de 

Assistência Social, especificando o acompanhamento e monitoramento das 

famílias beneficiárias. 

 

Parágrafo único. O Relatório de Concessão de Benefícios Eventuais tem por 

objetivo assegurar a vinculação dos benefícios com os serviços, programas e 

projetos socioassistenciais, com a rede de serviços das outras políticas públicas 

e com o sistema de garantia de direitos. 

 

Art. 16 - Caberá ao Conselho Municipal de Assistência Social, no que tange aos 

benefícios eventuais: 

 

I - Fazer denúncia sobre irregularidades na execução dos benefícios 

eventuais bem como avaliar, a cada ano, os benefícios previstos nesta lei; 

 

II - Acompanhar e avaliar a concessão dos benefícios eventuais; 

 

III - Acompanhar, avaliar e fiscalizar a utilização dos recursos do Fundo 

Municipal de Assistência Social para este fim; 

 

IV - Apreciar os estudos de demanda, revisão dos critérios dos benefícios 

eventuais concedidos, revisão de valores e reformular sua regulamentação com 

base nos dados e/ou propostas pelo órgão responsável pela gestão da Política 

de Assistência Social do Município ou em razão de regulamentação federal ou 

estadual. 

 

V - Fornecer ao Município informações sobre irregularidades do 

regulamento dos benefícios eventuais. 

 

Capítulo III DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 



Art. 17 - A provisão dos benefícios eventuais será realizada pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social, em horário de expediente, com atendimento 

individualizado e realizado por pessoal capacitado. 

 

Parágrafo único. Caberá ao órgão gestor, mediante aprovação do conselho de 

assistência social, a regulamentação individual de cada benefício, bem como do 

processo necessário a sua concessão, através da elaboração de procedimentos 

e formulários próprios. 

 

Art. 18 - Não são provisões da política de assistência social os itens referentes 

às órteses e próteses, tais como aparelhos ortopédicos, dentaduras, dentre 

outros; cadeiras de roda, muletas, óculos e outros itens inerentes à área de 

saúde, integrantes do conjunto de recursos de tecnologia assistiva ou ajudas 

técnicas, bem como medicamentos, pagamento de exames médicos, apoio 

financeiro para tratamento de saúde fora do município, transporte de doentes, 

leites e dietas de prescrição especial e fraldas descartáveis para pessoas que 

têm necessidades de uso (Redação dada pela Resolução nº 39, de 2009). 

 

Art. 19 - Perderá o benefício, além de responder civil e criminalmente pelo ato 

praticado, o beneficiário que prestar declaração falsa ou usar de meios ilícitos 

para obtenção de vantagens. 

 

Art. 20 - Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Assistência Social fica 

responsável por instaurar o procedimento de investigação para apuração da falta 

que ensejar a perda do benefício, encaminhando suas conclusões ao Ministério 

Público para conhecimento e providências. 

 

Art. 21 - As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta de dotação 

orçamentária própria, prevista no Fundo de Assistência Social, a cada exercício 

financeiro. 

 

Art. 22 - Fica revogada a Lei Municipal de nº 1.421/2017. 

 



Art. 23- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, gerando efeitos 

retroativos desde 05 de abril de 2022, revogadas as disposições em contrário. 

 

Município de Botuverá, SC 26 de setembro de 2022 

 

 

 

 

ALCIR MERIZIO 

Prefeito de Botuverá/SC 
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