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Lei Ordinária nº  13009/2017 de 30/11/2017

Ementa

Dispõe sobre a concessão de Bene�cios Eventuais no âmbito do Município de Ponta Grossa -
PR, e dá outras providências.

Texto

L   E   I    Nº    13.009

Dispõe sobre a concessão de Bene�cios Eventuais no âmbito do Município de Ponta Grossa - PR, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I

Art. 1º. Fica regulamentada a concessão de Bene�cios Eventuais, no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, assegurados
pelo art. 22, da Lei Federal no 8.742, de 07/12/1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei Federal no
12.435, de 06/07/2011.

Art.  2º.  Entende-se  por  Bene�cios  Eventuais,  no  âmbito  da  Polí>ca  de  Assistência  Social,  àqueles  que  são  de  caráter
suplementar  e  temporário,  prestados  aos  cidadãos  e  às  famílias  com  impossibilidade  de  arcar,  por  conta  própria,  com  o
enfrentamento de con>ngências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo e da unidade
familiar,  sendo  que  serão  concedidas  em  virtude  de  nascimento,  morte,  situações  de  vulnerabilidade  temporária  e  de
calamidade pública, conforme especificado no Art. 7º desta Lei.

Parágrafo único - Os Bene�cios Eventuais configuram-se como direitos sociais legalmente ins>tuídos, que visam atender às
necessidades  humanas  básicas,  de  forma integrada  com  os  demais  serviços  prestados  no  município,  contribuindo  para  o
fortalecimento das potencialidades dos indivíduos e de seus familiares.

Art. 3º. Os Bene�cios Eventuais definidos nesta Lei serão concedidos e coordenados pela Fundação Municipal de Assistência
Social.

CAPÍTULO II

DO ACESSO AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Art. 4º. Terão direito aos bene�cios eventuais os requerentes que comprovarem renda familiar mensal per capita inferior a ¼ do
salário mínimo, devendo a família ser inserida no Programa de Cadastramento Único Federal - CADÚNICO.

§ 1º. Reputa-se família o agrupamento humano, residente no mesmo lar, composto por parentes que convivam em relação de
dependência econômica,  considerando-se  assim: padastro,  madrasta,  respec>vos enteados e  companheiros que vivem sob
regime de união estável.

§ 2º. Nos casos do auxílio de caráter emergencial os critérios de acesso serão definidos em legislação específica.

Art. 5º. A oferta dos bene�cios eventuais ocorrerá mediante apresentação de demandas, por parte de indivíduos e ou familiares
em  situação  de  vulnerabilidade  ou  por  iden>ficação  dessas  situações,  no  atendimento  dos  usuários  dos  serviços
socioassistenciais e do acompanhamento sócio familiar, no âmbito da Proteção Social Básica - PSB e da Proteção Social Especial -
PSE.

§ 1º. O acesso aos bene�cios eventuais é direito do cidadão e deverá ser concedido respeitando a dignidade dos indivíduos que
deles necessitarem, ficando vedados quaisquer constrangimentos ou comprovações complexas e vexatórias de pobreza.

§ 2º. Os bene�cios eventuais somente serão concedidos aos cidadãos residentes há mais de 2 (dois) anos no Município de Ponta
Grossa.

Art. 6º. Observado o disposto nos arts. 2º, 3º e 4º desta Lei e mediante parecer social devidamente fundamentado emi>do por
Assistente  Social,  a concessão de qualquer dos bene�cios  previstos nesta Lei dependerá de prévio requerimento da parte
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interessada, onde se inclui qualquer indivíduo, cidadão ou responsável familiar, endereçado à Fundação de Assistência Social de
Ponta Grossa, e somente  ocorrerá:

I.  Após  a  realização  de  visita  domiciliar  por  Assistente  Social  responsável  pelo  acompanhamento  dos  bene�cios
socioassistenciais, a verificação da situação de vulnerabilidade do cidadão e famílias beneficiárias;

II. Após o parecer técnico favorável da Assistente Social que acompanha os bene�cios eventuais da Fundação de Assistência
Social de Ponta Grossa.

CAPÍTULO III

DAS FORMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Art. 7º. Os Bene�cios Eventuais referenciados nesta Lei, cons>tuem-se de:

I. Auxílio Funeral;

II. Auxílio Natalidade;

III. Auxílio Transporte;

IV. Auxílio Alimentação;

IV. Auxílio Documentação;

V. Auxílio de Caráter Emergencial.

Seção I

Do Auxílio Funeral

Art. 8º. O bene�cio eventual na forma de Auxílio Funeral se cons>tuirá em prestação temporária, não contribu>va da assistência
social,  em pecúnia por uma única parcela, ou em bens de consumo, para reduzir vulnerabilidade provocada por morte de
membro da família.

Art. 9º. O alcance do Auxílio Funeral poderá ser caracterizado na modalidade de prestação de serviços e bens de consumo para
atender às necessidades urgentes da família, para enfrentar os riscos e vulnerabilidades advindas da morte de um de seus
provedores ou membros.

Parágrafo único - O Auxílio Funeral ficará a cargo da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa e da Secretaria Municipal
de Serviços Públicos, respeitados o disposto nesta Lei e em conformidade com a legislação municipal que ins>tui, aprova e
regulamenta o Serviço Funerário Municipal.

Art. 10. Os bene�cios ofertados pela Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa incluirão itens e bens de consumo tais
como: urna, auxílio alimentação e prestação de serviços.

§ 1º. O bene�cio requerido em caso de morte poderá ser solicitado em até 60 (sessenta) dias após o funeral.

§ 2º.  O Município deverá garan>r a existência de unidade de atendimento, com plantão 24 horas, para o requerimento e
concessão do Auxílio Funeral na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, setor do Serviço Funerário.

§ 3º. O Auxílio Funeral poderá ser concedido em número igual ao das ocorrências desses eventos.

§ 4º. Observado o disposto no art. 4º desta Lei, o Auxílio Funeral deverá ser concedido diretamente a um integrante da família
beneficiária, desde que parente até segundo grau ou pessoa autorizada mediante procuração.

Seção II

Do Auxílio Natalidade

Art. 11. O bene�cio eventual na forma de Auxílio Natalidade se cons>tuirá em uma prestação temporária, não contribu>va da
assistência social, em bens de consumo, para reduzir a vulnerabilidade provocada por nascimento de um membro da família.

Art. 12. O Auxílio Natalidade é des>nado à família e a vulnerabilidade a ser suprida com a sua concessão, desde que envolva
uma das seguintes situações:

I. Atenção necessária ao nascituro;

II. Apoio a mãe no caso de na>morto e morte do recém nascido;
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III. Apoio a família no caso de morte da mãe;

IV. Apoio a mãe ví>ma de sequelas pós-parto;

V. Outras situações de vulnerabilidade relacionada ao evento.

Art. 13. O Auxílio Natalidade poderá ocorrer na forma de bens de consumo.

§ 1º. Os bens de consumo consistem no enxoval do recém nascido, incluindo itens de vestuário, alimentação, utensílios para
alimentação e higiene, observada a qualidade que garanta a dignidade e o respeito a família beneficiária.

§ 2º. O Auxílio Natalidade deverá ser requerido durante a gestação ou até 60 (sessenta) dias após o nascimento, em formulário
próprio, mediante acompanhamento pré-natal realizado pelo serviço municipal de saúde, através do Sistema Único de Saúde,
acompanhado da documentação comprobatória, observado o disposto nos arts. 4º e 5º desta Lei.

§ 3º. O Auxílio Natalidade deverá ser concedido até 30 (trinta) dias após o nascimento e/ou requerimento.

§ 4º. A morte da criança e/ou da mãe não inabilita a família de receber o Auxílio Natalidade.

§ 5º. O Auxílio Natalidade será devido à família em número igual ao das ocorrências do evento.

§ 6º. Observado o disposto no art. 4º desta Lei, o Auxílio Natalidade deverá ser concedido diretamente à genitora ou a um
integrante da família beneficiária, desde que parente até segundo grau ou pessoa autorizada mediante procuração.

Seção III

Do Auxílio Transporte

Art. 14. O Auxílio Transporte se cons>tuirá em uma prestação temporária não contribu>va, de assistência social, fornecendo
passagens do transporte cole>vo urbano e/ou intermunicipais para i>nerantes e usuários da Assistência Social, nas situações
consideradas emergenciais e ou que possibilite a reinserção familiar e comunitária.

Art. 15. A passagem ao i>nerante, por meio de transporte rodoviário será concedida, após análise da demanda, nos casos de:

I. O i>nerante estar de retorno ao Município em que mantém vínculos familiares e comunitários;

II. O i>nerante querer fixar residência no Município de des>no;

III. O i>nerante estar em busca de ocupação profissional no Município de des>no.

§ 1º. Por análise de demanda citada no caput, entende-se o levantamento dos dados do pleiteante e a realização dos contatos
com a família ou relações afe>vas, quando assim couber.

§ 2º. Sempre que possível, a passagem concedida deverá atender a demanda do i>nerante até o Município iden>ficado como
des>no.

§ 3º. Fica vedada a concessão da passagem para o i>nerante a um Município intermediário, sempre que houver a possibilidade
de atendimento à demanda iden>ficada como des>no.

§ 4º. Conforme registros em cadastros do Centro POP, do Município de Ponta Grossa, um mesmo indivíduo i>nerante só poderá
usufruir do bene�cio do Auxílio Transporte uma vez a cada 12 (doze) meses.

Art. 16. Situações excepcionais de risco pessoal e social poderão ser acolhidas, desde que jus>ficadas mediante relatório técnico
e autorizadas pelo Coordenador Técnico do serviço.

Art.  17.  O  Auxílio  Transporte  municipal  se  dará  exclusivamente  através  da  concessão  de  créditos  transportes  para  os
beneficiários da Assistência Social acessarem os serviços ofertados, conforme critérios já estabelecidos nesta Lei, sendo vedado
seu uso para atendimento a demandas de outras polí>cas públicas.

Parágrafo único - O crédito transporte não será concedido aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
das en>dades socioassistenciais cofinanciadas pelo Município, já que o custeio deste bene�cio deverá estar previsto no valor
dos convênios firmados.

Seção IV

Do Auxílio Alimentação

Art. 18. O Auxílio Alimentação se cons>tuirá em uma prestação temporária não contribu>va de assistência social, em bens de
consumo, para reduzir a vulnerabilidade, visando o protagonismo e autonomia das famílias e indivíduos na escolha dos próprios
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alimentos para seu consumo.

§ 1º. O Auxílio Alimentação consiste em um cartão com créditos no valor de 8%  (oito por cento) do salário mínimo nacional,
com validade de 30 (trinta) dias,  para serem u>lizados na compra de alimentos junto às Lojas do Mercado da Família do
Município de Ponta Grossa.

§ 2º. O bene�cio em forma de Auxílio Alimentação poderá ser concedido até 06 (seis) vezes por família, dentro de período de 24
(vinte e quatro) meses.

Art. 19. O Auxílio Alimentação será des>nado às famílias em decorrência das seguintes situações de vulnerabilidade:

I. Insegurança alimentar causada pela falta de condições socioeconômicas;

II. Desemprego, morte ou abandono da família pelo provedor do grupo familiar;

III. Nos casos de emergência ou calamidade pública;

IV. Iden>ficação de famílias como pertencentes a grupos vulneráveis e ou comunidades tradicionais.

Art.  20.  O Auxílio  Alimentação  deve  ser  fornecido  em  até  5  (cinco)  dias  úteis  após  a  solicitação pela  família  requerente,
observado o disposto nos arts. 4º e 5º desta Lei.

Seção V

Do Auxílio Documentação

Art. 21. O Auxílio Documentação se cons>tuirá em uma prestação temporária, não contribu>va da Assistência Social, com o
obje>vo de garan>r aos cidadãos e às famílias a obtenção de documentos de que necessitam e não dispõe de condições para
adquiri-los.

Art. 22. O Auxílio Documentação compreende o recolhimento, pelo Município, dos valores das taxas rela>vas ao registro ou
cadastro de documento pessoal a ser concedido, preferencialmente, para a obtenção dos seguintes documentos:

I. Cer>dão de Nascimento;

II. Cer>dão de Casamento;

III. Cer>dão de Óbito;

IV. Registro Geral de Iden>dade - RG;

V. Cadastro Pessoa Física - CPF;

VI. Carteira de Trabalho.

Seção VI

Do Auxílio de Caráter Emergencial

Art. 23. Entende-se como Auxílio de Caráter Emergencial a concessão de bens materiais para atender a situação de calamidade
pública, eventos naturais e sinistros que causam sérios danos à comunidade afetada.

Parágrafo único - No caso de calamidade pública deverá ser realizada uma ação conjunta das polí>cas setoriais municipais, no
atendimento aos cidadãos e às famílias a>ngidas, de modo a assegurar-lhes a sobrevivência e a reconstrução de sua autonomia.

Art. 24. A Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, de acordo com a legislação específica, no âmbito da Proteção Social
Especial - PSE realizará todos os procedimentos necessários à concessão do Auxílio de Caráter Emergencial.

Art.  25.  Enquadram-se  como  Auxílio  de  Caráter  Emergencial  o  fornecimento  de  alimentos,  cobertores,  colchões,  lonas  e
materiais de construção.

Art. 26. Nas situações de calamidade pública, quando o número de beneficiados for superior a média dos bene�cios concedidos
nos úl>mos 6 (seis) meses, deverá o item de despesa do Fundo Municipal de Assistência Social ser suplementado pelo valor e
período previsto de forma a não prejudicar o direito das demais famílias e pessoas conforme a presente Lei.

CAPÍTULO IV

DAS COMPETÊNCIAS MUNICIPAIS
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Art. 27. Compete ao Município, através da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa:

I. Es>mar a quan>dade de bene�cios a serem concedidos durante o exercício financeiro;

II.  Coordenar a operacionalização, o acompanhamento e a avaliação da prestação dos bene�cios eventuais, bem como seu
financiamento;

III.  Realizar  estudos  da  realidade  e  monitoramento  da  demanda  para  avanços  e  ampliação  da  concessão  dos  bene�cios
eventuais;

IV.  Expedir  as  instruções  e  ins>tuir  formulários  e  modelos  de  documentos  necessários  à  operacionalização  dos  bene�cios
eventuais;

V.  Manter  arquivo  dos  bene�cios  concedidos  e/ou  requerimentos  deferidos,  incluindo-se  obrigatoriamente,  nome  do
beneficiado, Registro CADÚNICO (Número de Iden>ficação Social - NIS), bene�cios concedidos, valores, quan>dades e período
de concessão, com a finalidade de evitar concessões indevidas, bem como para aferir as demandas da população;

VI.  Ar>cular-se  com  a  rede  socioassistencial  e  com  as  polí>cas  setoriais,  desenvolvendo  ações  que  possibilitem  a  ampla
divulgação dos bene�cios eventuais, bem como dos critérios de acesso, promovendo o exercício da cidadania junto às famílias,
seus membros, indivíduos e cidadãos que deles necessitarem.

Art. 28. Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social:

I. Apresentar proposta de regulamentação dos Bene�cios Eventuais;

II. Fiscalizar a prestação e concessão dos bene�cios referenciados nesta Lei;

III.  Avaliar,  informar  e  propor  mudanças  operacionais  na  concessão  dos  Bene�cios  Eventuais  ao  Órgão  Gestor  da  Polí>ca
Municipal de Assistência Social.

Art.  29.  As  despesas decorrentes da aplicação da presente lei  correrão por conta de dotações consignadas no Orçamento
Municipal e respec>va dotação do Fundo da Assistência Social, da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, consignadas
em cada Lei Orçamentária Anual.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 30. As provisões rela>vas a programas, projetos, serviços e bene�cios diretamente vinculados à área da saúde, educação e
demais polí>cas setoriais, não se incluem na modalidade de Bene�cios Eventuais da Assistência Social de que trata esta Lei.

Art. 31. É vedado a concessão de Bene�cios Eventuais a mais de um membro da mesma família em virtude do mesmo advento,
sob pena de cancelamento do bene�cio.

Art.  32. Responderá civil  e penalmente quem u>lizar  os bene�cios eventuais para fins diversos ao qual é  des>nado, como
também o Agente Público que de alguma forma contribuir para a malversação dos recursos públicos, objeto dos bene�cios de
que trata esta Lei.

Art.  33.  Por  serem  considerados  direitos  socioassistenciais,  é  vedada  a  vinculação  dos  bene�cios  eventuais  a  quaisquer
programas de governo, em consonância às diretrizes da Polí>ca Pública de Assistência Social, disciplinada na forma do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS.

Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a par>r de 1º de janeiro de 2018.

    (Esta lei foi decretada pela Câmara Municipal, na Sessão Ordinária realizada no dia 27 de novembro de 2.017, conferindo com
o original que consta no Livro de Registro de Leis, deste Legisla>vo).

    DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 27 de novembro de 2.017.

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JR      Ver. JORGE R. MAGALHÃES - JORGE DA FARMÁCIA  

                Presidente                                             1º Secretário        

Proj. 378/17
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