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LEI ORDINÁRIA Nº 1.929, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 20 de Dezembro de 2018; 129ª da
República.

                              ________________________

                                                Prefeito

Regulamenta a concessão de benefícios eventuais e emergenciais
no âmbito da Política Municipal de Assistência Social no
Município de Parnamirim, em conformidade com a Lei
12.435/2011.

O Prefeito do Município de Parnamirim, Estado do Rio Grande do
Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber
que a Câmara aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica Regulamentada a concessão dos Benefícios Eventuais no
Município de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, assegurados
pelo art. 22 da Lei Federal nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993, Lei
Orgânica de Assistência Social – LOAS, alterada pela Lei Federal nº
12.435/2011 e Decreto Federal nº 6.307/2007 integrando organicamente
as garantias do Sistema Único de assistência Social – SUAS, no qual se
insere a Resolução nº 39, de 9 de novembro de 2010, do Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS).

Art. 2º - Entende-se por Benefícios Eventuais, no âmbito da Política de
Assistência Social, as provisões suplementares e provisórias, prestadas
aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de
vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.

Art. 3º - Os benefícios Eventuais a que se refere ao art. 2º desta Lei
constituem-se de:

I – Auxílio Natalidade: é a concessão de enxoval para recém-
nascido, incluindo itens de vestuário, utensílios para alimentação e
de higiene, observada a qualidade que garanta a dignidade e o
respeito à família beneficiária, além de serviços socioassistenciais
antes, durante ou depois do nascimento.

II – Auxílio Funeral: é o custeio de despesas com urna funerária,
velório e/ou sepultamento, bem como necessidades urgentes da
família para enfrentar os riscos e as vulnerabilidades sociais
decorrentes da morte de um dos provedores.

III – Auxílio para situações de Vulnerabilidade Temporária: é a
concessão de ajuda para acesso a documentação, abrigo
temporário, necessidades temporárias advindas de privação de
bens e insegurança material e acesso a serviços sociais e outros
prestados pelo Município.

IV – Auxílio para atender situações de Calamidade Pública: é a
concessão de prestação de serviços para atender situações de riscos
ambientais e climáticos advindos de variações de temperaturas,
seca, tempestades, enchentes, desabamentos, epidemias, incêndios,
provocando calamidades e consequente necessidade de remoção e
realojamento de pessoas e famílias, face ao desabrigo e perdas que
são passíveis de atenção da Assistência Social, pressupondo para
seu enfrentamento as ações assistenciais de caráter de emergência
previstas na LOAS.

Art. 4º - A situação de vulnerabilidade temporária, prevista no art. 3º, III,
desta Lei, caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos à
integridade pessoal e familiar, assim entendidos:

I - riscos: ameaça de sérios padecimentos;

II- perdas: privação de bens e de segurança material; e

III - danos: agravos sociais e ofensa.

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

I - da falta de:

a) acesso a condições e meios para suprir a reprodução social
cotidiana do solicitante e de sua família, principalmente a de
alimentação;

b) documentação; e

c) domicílio;

II - da situação de abandono ou da impossibilidade de garantir
abrigo aos filhos;

III- 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;

IV - de desastres e de calamidade pública; e

V - de outras situações sociais que comprometam a sobrevivência.

Art. 5º - São modalidades de auxílio para situação de vulnerabilidade
temporária previsto no art. 3º, III, dentre outros:
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I. Auxílio Alimentação Básica: oferta de cesta básica para cidadãos e
famílias em situação de vulnerabilidade temporária, que não
tenham como prover sua adequada alimentação.

II. Auxílio Alimentação Especial: oferta de alimentação diferenciada,
não contemplada pela cesta básica, previamente prescrita por
profissional da área da saúde, a indivíduos que dela estejam
precisando em razão de problema de saúde e de situação de
vulnerabilidade social temporários. Os leites e dietas de prescrição
especial, não são provisões da política de assistência social,
portanto não são contempladas no Auxílio Alimentação Especial.

Art. 6º - Entende-se por estado de calamidade pública para fins de
concessão do benefício eventual previsto no art. 3º, IV, desta Lei, o
reconhecimento pelo poder público de situação anormal, advinda de
baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica,
desabamentos, incêndios, epidemias, causando sérios danos à
comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus
integrantes.

Art. 7º - Farão jus aos benefícios desta Lei os cidadãos e/ou as famílias
pobres e extremamente pobres, residentes no Município de
Parnamirim/RN devidamente identificadas no Cadastro Único da
Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Número de
Identificação Social – NIS.

§1º Para efeitos desta Lei, reputa-se família como unidade nuclear,
eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços
de parentesco ou de socio afetividade, que forme um grupo doméstico,
vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus
membros, estando inseridos no conceito de parentes, inclusive, aquelas
pessoas que, reconhecidamente, estão ligadas entre si, de forma contínua e
duradoura, por vínculo socio afetivo.

§2º Para efeitos desta Lei, famílias em situação de pobreza e extrema
pobreza são caracterizadas pela renda familiar mensal per capita que
seguem os critérios do Cadastro Único e estão identificadas em sua base
cadastral.

§3º - Enquadra-se no conceito de famílias em situação de pobreza e extrema
pobreza não apenas às famílias que atendam aos requisitos estabelecidos no
§2º do artigo 7º da presente Lei, mas também àqueles que, não obstante não
estejam enquadrados nestes critérios de renda, não possam suprir suas
necessidades básicas diante aspectos concretos de vulnerabilidade social
(elevado número de filhos, situação de desemprego, problemas de saúde
dos familiares, nível de escolaridade dos membros do núcleo familiar,
número de deficientes e idosos, dentre outros).

§4º - Os cidadãos que se enquadrarem nas situações de calamidade pública
previstas no inciso IV do artigo 3º não precisarão, necessariamente, estar
inscritos no Cadastro Único ou pertencerem ao critério de famílias pobres
ou extremamente pobres, onde, para esses casos, será avaliada a situação
socioeconômica após ocorrido o evento de calamidade pública.

§5º - Para efeitos desta Lei, a concessão de Benefícios Eventuais e
Emergenciais será destinada com prioridade para a criança, adolescente,
idoso, a pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz e aos casos de
calamidade pública.

§6º - A concessão de benefício eventual pode ser requerida por qualquer
pessoa ou membro da família beneficiária, mediante preenchimento de
formulário padrão fornecido pela Secretaria Municipal de Assistência
Social – SEMAS.

Art. 8º - O benefício eventual, na forma de auxílio-natalidade, constitui-se
em uma prestação temporária, não contributiva da assistência social, em

bens de consumo, para reduzir vulnerabilidade provocada por nascimento
de membro da família.

§1º - O benefício natalidade é destinado à família e deverá alcançar,
preferencialmente:

I - Atenções necessárias ao nascituro;

II - Apoio à mãe no caso de morte do recém-nascido;

III - Apoio à família no caso da morte da mãe; e outras
providências que os operadores da Política de Assistência Social
julgarem necessária.

§2º - O requerimento do benefício natalidade deve ser realizado a partir do
8º (oitavo) mês de gestação e até 90 (noventa) dias após o nascimento,
devendo ser fornecido até 30 (trinta) dias após o requerimento.

§3º - A concessão do benefício de auxílio-natalidade, no caso de partos já
realizados, fica condicionada à apresentação da certidão de nascimento da
criança no ato do requerimento;

§4º - A concessão do benefício de auxílio-natalidade, no caso de nascituro,
fica condicionada a apresentação, no ato do requerimento, de cartão de Pré-
Natal da gestante, devendo, ainda, ser apresentada a certidão de nascimento
da criança, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o parto, sob pena de
responsabilização civil do requerente.

§5º - O auxílio-natalidade será concedido em função de nascimento de
novo membro da família beneficiária, o qual será composto minimamente
de:

I - 03 (três) pares de sapatos;

II - 03 (três) pares de meias;

III - 03 (três) pares de luvas;

IV - 03 (três) pagãozinhos;

V - 03(três) mijõezinhos;

VI - 03 (três) cobertinhas;

VII - 03 (três) macacõezinhos compridos;

VIII - 03 (três) macacõezinhos curtos;

IX - 03 (três) camisetas;

X - 01 (um) conjunto de berço;

XI - 01 (uma) banheira;

XII - 01 (uma) manta;

XIII - 01 (um) kit de higiene ( bolsa, shampoo, colônia, sabonete,
cotonete, algodão, e 1 pacote de fraldas descartáveis);

XIV - 24 (vinte e quatro) fraldas de pano.

Art. 9º- O benefício eventual, na forma de auxílio-funeral, constitui-se em
uma prestação temporária, não contributiva da assistência social e pode
ocorrer na forma de prestação de serviços.

§1º - Os serviços serão garantidos até dois salários mínimos vigentes para
despesas totais do funeral dos seguintes itens:

I - urna;
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II - translado;

III – higienização (Modificado pela Emenda nº01/2018);

IV – Cobertura de flores (Adicionado pela Emenda nº02/2018).

§ 2º - O requerimento do benefício de auxílio funeral deverá ser feito por
pessoa ou familiar junto a SEMAS, apresentando os seguintes
documentos:

I - documentos pessoais do familiar requerente;

II - comprovante de residência do município no nome do familiar
requerente ou do falecido.

III - cópia da declaração de óbito ou certidão de óbito.

§3º - O requerimento e a concessão do benefício de auxílio funeral deverão
ser prestados, diretamente pelo órgão gestor após avaliação
socioeconômica.

Art. 10º – Os benefícios natalidade e funeral serão devidos à família em
número igual ao das ocorrências desses eventos.

Art. 11 - A situação de vulnerabilidade temporária, prevista no art. 3º,
inciso III, desta Lei, caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos à
integridade pessoal e familiar, assim entendidos:

I - riscos: ameaça de sérios padecimentos;

II- perdas: privação de bens e de segurança material; e

III - danos: agravos sociais e ofensa.

Parágrafo único - Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer:

I - da falta de:

a) acesso a condições e meios para suprir a reprodução social cotidiana do
solicitante e de sua família, principalmente a de alimentação;

b) documentação; e

c) domicílio;

II - da situação de abandono ou da impossibilidade de garantir abrigo aos
filhos;

III- 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;

IV - de desastres e de calamidade pública; e

V - de outras situações sociais que comprometam a sobrevivência.

Art. 12 - São modalidades de auxílio para situação de vulnerabilidade
temporária prevista no art. 3º, III, dentre outros:

I - Auxílio Alimentação Básica: oferta de cesta básica para cidadãos e
famílias em situação de vulnerabilidade temporária, que não tenham como
prover sua adequada alimentação.

II- Auxílio Alimentação Especial: oferta de alimentação diferenciada, não
contemplada pela cesta básica e previamente prescrita por profissional da
área da saúde, a indivíduos que dela estejam precisando em razão de
problema de saúde e de situação de vulnerabilidade social temporários.
Os leites e dietas de prescrição especial, não são provisões da política de

assistência social, portanto não são contempladas no Auxílio Alimentação
Especial.

III - Aluguel Social: oferta de aluguel temporário em situações de
calamidade pública, após avaliação de equipe intersetorial das políticas
públicas do município.

Art. 13 - O benefício eventual, na forma de Auxílio Alimentação Básica,
constitui-se em uma prestação temporária e emergencial correspondente ao
fornecimento de alimentação básica, composta por itens que integram a
cesta básica, para cidadãos e famílias em situação de vulnerabilidade,
mediante parecer social, emitido por profissionais dos Centros de
Referência de Assistência Social – CRAS e nos casos emergenciais,
também poderão ser emitidos pelo Serviço Social do setor de Benefícios
Eventuais da SEMAS.

§1º - Farão jus ao benefício eventual na forma de Auxílio Alimentação
Básica cidadãos e/ou famílias pobres ou extremamente pobres, conforme
definição dos §§ 2º, 3º, 4º e 5º, do artigo 7º desta Lei.

§2º - O requerimento do benefício de Auxílio Alimentação Básica deve ser
realizado por pessoa ou familiar junto a SEMAS mediante preenchimento
de formulário padrão fornecido pela Secretaria Municipal de Assistência
Social – SEMAS.

§3º - O benefício eventual de Auxílio Alimentação Básica é de caráter
emergencial, porém nos casos em que o parecer social prevê a sua
concessão por um período superior a 3(três) meses, após esse período será
feita nova avaliação e emitido parecer social dos profissionais dos Centros
de Referência de Assistência Social – CRAS e nos casos emergenciais,
será emitido pelo Serviço Social do setor de Benefícios Eventuais da
SEMAS.

§4º - A cesta básica deverá ser composta minimamente dos seguintes itens:

I – 4 kg de açúcar;

II – 4 kg de arroz;

III – 4 pacotes de 400g de biscoito;

IV – 4 pacotes de 250g de café;

V – 1 kg de farinha;

VI – 4 kg de feijão;

VII – 4 pacotes de 200g de leite em pó;

VIII – 4 pacotes de 500g de flocos de milho;

IX – 5 pacotes de 500g de macarrão;

X – 1 margarina de 500g;

XI – 1 unidade de óleo de 900ml;

XII – 1 kg de sal.

Art. 14 - O benefício eventual, na forma de Auxílio Alimentação Especial,
constitui-se em uma prestação temporária correspondente ao fornecimento
de alimentação especial, previamente prescrita por profissional da área de
nutrição do Município de Parnamirim, a pessoas que dela estejam
precisando em razão de, simultaneamente, apresentarem problema de saúde
temporário, devidamente atestado por profissional médico, e se
encontrarem em situação de vulnerabilidade temporária, conforme definição
prevista nos arts. 3º, III e art. 4º, desta Lei.
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§1º - Farão jus ao benefício eventual na forma de Auxílio Alimentação
Especial pessoas que apresentem problema de saúde e necessidade
nutricional especial, inseridas em famílias pobres ou extremamente pobres,
conforme definição dos § 2º e § 3º do artigo 7º desta Lei.

§2º - O benefício eventual na forma de Auxílio Alimentação Especial
também se destina à crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos pobres
ou extremamente pobres, conforme definição dos § 4º e § 5º do artigo 7º
desta Lei, e que apresente problema de saúde e necessidade nutricional
especial e estejam em situação de ruptura de vínculo familiar.

§3º – A concessão do benefício de Auxílio Alimentação Especial fica
condicionada à apresentação de atestado subscrito por profissional médico
que ateste problema de saúde que demande alimentação especial, como
também à apresentação de dieta nutricional subscrita por nutricionista que
especifique a alimentação diferenciada a ser ofertada.

 §4º - Os leites e dietas de prescrição especial, não são provisões da política
de assistência social, portanto não são contempladas no Auxílio
Alimentação Especial.

§5º - O requerimento do benefício de Auxílio Alimentação Especial deve
ser realizado por pessoa ou familiar junto a SEMAS.

§6º - O benefício eventual de Auxílio Alimentação Especial será revisto
trimestralmente mediante parecer social dos profissionais da área de
Serviço Social das Unidades Socioassistenciais deste Município, bem
como avaliação nutricional e médica dos profissionais da área de Nutrição e
Médica das Unidades de Saúde deste Município.

Art. 15 - Não são provisões da política da assistência social os itens
referentes a órteses e próteses, tais como aparelhos ortopédicos,
dentaduras, dentre outros; cadeira de rodas, muletas, óculos e outros itens
inerentes à saúde, integrantes do conjunto de recursos de tecnologia
assistiva ou ajudas técnicas, bem como medicamentos, pagamentos 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 tem necessidade de uso.

Art. 16 - O benefício eventual, na forma de Aluguel Social: oferta de
aluguel temporário em situações de calamidade pública, após avaliação de
equipe intersetorial das políticas públicas do município.

 §1º - O benefício eventual na forma de aluguel social, será concedido aos
cidadãos e/ou famílias que sofram ocorrências em virtude dos efeitos do
estado de calamidade pública e que necessitem de abrigo temporário, após
avaliação de equipe intersetorial das políticas públicas do município.

Art. 17 - Entende-se por estado de calamidade pública para fins de
concessão do benefício eventual previsto no art. 3º, IV, desta Lei, o
reconhecimento pelo poder público de situação anormal, advinda de baixas
ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica,
desabamentos, incêndios, epidemias, causando sérios danos à comunidade
afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes.

§1º - A concessão do benefício eventual no caso de calamidade pública
poderá consistir nos itens dispostos nos incisos I, II do Art. 9º.

§ 2º - A avaliação dos riscos, danos e perdas referentes aos casos de
calamidade pública deverá ser realizada por equipe intersetorial, ficando a
equipe de Serviço Social da SEMAS, responsável pela avaliação da
situação de vulnerabilidade social e demais demandas inerentes à Política de
Assistência Social.

§ 3º - A equipe intersetorial deverá ser composta por técnicos das
Secretarias de Obras, Meio Ambiente, Defesa Civil, Assistência Social,
entre outras, de acordo com as demandas apresentadas nas situações de
calamidade pública.

Art. 18 - As provisões relacionadas a programas, projetos, serviços e
benefícios afetos ao campo da saúde, educação, integração nacional e
demais políticas setoriais, não se incluem na condição de benefícios
eventuais da assistência social, tais como a concessão de transporte para
deslocamento de pacientes para tratamentos de saúde fora ou dentro do
município.

Art. 19 - Caberá ao órgão gestor da Política de Assistência Social do
Município:

I - A coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, a
avaliação da prestação dos benefícios eventuais, bem como o seu
financiamento;

II - A realização de estudos da realidade e monitoramento da demanda
para constante ampliação da concessão dos benefícios eventuais; e

III – A expedição das instruções e a instituição de formulários e modelos
de documentos necessários à operacionalização dos benefícios eventuais.

Parágrafo único - O órgão gestor da Política de Assistência Social
deverá encaminhar relatório destes serviços, semestral, ao Conselho
Municipal de Assistência Social.

Art. 20 - Fica o Conselho Municipal de Assistência Social encarregado de
informar sobre quaisquer irregularidades na execução dos benefícios
eventuais.

Art. 21 - 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.

Art. 22 – Na comprovação das necessidades para a concessão do benefício
eventual são vedadas quaisquer situações de constrangimento ou
vexatórias.

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
demais disposições em contrário

Parnamirim/RN, 20 de Dezembro de 2018.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito de Parnamirim

 
 


