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LEI MUNICIPAL N. 1.882, DE 08 DE MAR^O DE 2.016

"DispOe Sobre a RegulamentagSo e Critbrios 
para a ConcessSo dos Beneflcios Eventuate de 
Asstetdncia Social em Caso de CircunstQndas 
TemporSrias, Emergenciate e de Calamidade 
Publica e Dd'Outras ProvidQncias."

A CSmara Municipal de Turmalina, Estado de Minas Gerais, aprova e Eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

CAPiTULO I - DAS DISPOSIQ6ES PRELIM1NARES

Art. 1°- Estabelece criterios de concessao de beneflcios eventuais da polltica 
df assistSncia social no 3mbito do municlpio de Turmalina.

CAPiTULO II - DOS BENEFlCIOS EVENTUAIS

Art. 2° - Entende-se por Beneflcios Eventuais as provisoes suplementares e 
provisdrias que integram organicamente as garantias do Sistema Onico da 
Assistdncia Social - SUAS e sao prestadas aos cidadaos e ds famllias em 
virtude de nascimento, morte, situagdes de vulnerabilidade tempordrias e de 
calamidade pOblica.

Art. 3° - As concessOes dos beneflcios eventuais estSo condicionadas aos 
seguintes critdrios:

I - Estar inserido no Cadastro Onico do Governo Federal - CadOnico.
II - Relatdrio Social com Parecer Favordvel de Assistente Social apds a 
realizagfio de Visita Domiciliar.

Paragrafo Onico: para realizagao da analise da concessflo de beneflcios 
eventuais sera necess£ria a apresentagSo de cdpias dos seguintes 
documentos do requerente: CPF, carteira de identidade, comprovante de 
residfincia atualizado, nOmero do NIS, comprovante atualizado de renda; 
quando necess£rio, certidao de 6bito, cartao da gestante, certidao de 
nascimento, prescrigao mOdica ou nutricional (complemento alimentar), numero 
de conta bancaria, contrato ou os trOs ultimos recibos de aluguel;

Segao I - Do Auxfllo Funeral
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Art. 4°- 0 beneffcio eventual, na forma de auxllio funeral 6 o pagamento de um 
valor estabelecido pelo CMAS ao requerente quandq da morte de algum 
membroda famdia.

Par^grafo Unlco: decreto do Prefelto estabelecera o teto do auxllio, cujo valor 
sera defmido pelo CMAS.

Art. 5° - O requerimento do auxllio funeral deve ser solicitado apds o 
falecimento, no prazo m£ximo 30 dias no Centro de Referenda de Asslstenda 
Sodal - CRAS, com profissional de Servigo Social, regularmente Inscrito no 
Conselho de Classe - CRESS.

Se$ao II - Do Auxllio Natalldade

Art. 6° - O beneflcio eventual, na forma de auxflio-natalidade, constitui-se no 
fornecimento de um kit beb§ montado pela Secretaria de AssIstSncia Social 
com produtos necess£rios aos primeiros dias de vida.

Par^grafo unlco: decreto do Prefeito estabelecera o teto do custo moneterio 
dakit, cuja composi$ao sera definida pelo CMAS.

*7~

Aft. 7° - O requerimento do auxllio natalidade devera ser solicitado, no mlnimo, 
40 dias antes do nascimento e, no maximo, 10 dias depois do nascimento do 
bebS, no Centro de Referenda da Assistance Social - CRAS com profissional 
do servigo social, regularmente inscrito no conselho de classe - CRESS.

Paragrafo Unlco • O auxllio natalidade pode ser requerido por Integrante da 
famllia beneficiaria: mSe, pai, e'sposo ou pessoa autorizada pela mSe.

Segdo III - Do Auxllio Alimentagao

Art. 8° - O beneflcio eventual, na forma de alimentagSo sera concedido na 
modalidade de cesta alimentagSo em carater de emerg£ncia as famllias em 
situagSo de vulnerabilidade social e econdmica residentes no munlclpio de 
Turmalina - MG. 0 fornecimento do auxllio alimentagfio sera concedido por ate 
no maximo trds meses consecutivos, para evitar que a famllia crie 
dependdncia.

Paragrafo Cmlco: decreto do Prefeito defmira o teto do custo da cesta 
alimentagao, cuja composigao sera definida pelo CMAS.

Art. 9° - Sera concedido como forma de auxilio alimentagao o repasse de 
complemento alimentar (leite) as famllias em situagao de vulnerabilidade 
econdmica e social residentes no municlpio.

Paragrafo Cmico: 0 auxllio de que trata esse artigo devera ser precedido de 
receituario medico e/ou nutricional, atendendo exclusivamente as criangas de
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zero at6 seis meses de idade. Sendo que serao repassadas cinco latas de leite 
mensalmente por um perlodo de ttes meses.

Se^ao IV - Do Auxfllo Moradla

Art. 10° - O beneflcio eventual, na forma de auxflio aluguel constitui-se no 
pagamento de aluguel quando constatada a situa9ao de vulnerabilidade 
temporaria da famllia ou em casos de calamidade publica.

§ 1° O pagamento do beneflcio auxllio aluguel nao podera ultrapassar o 
perlodo de tr§s meses, sendo que a sua continuidade este condicionada a uma 
nova avalia^So pelo (a) Assistente Social, salvo em casos de calamidade 
pCibiica, que podera atingir o perlodo maximo de seis meses.

§ 2° O valor mensal maximo do Auxllio Moradia sera definido por decreto, cujo 
valor sera definido pelo CMAS.

SegSo V - Do Auxllio Reforma

Art. 11-0 beneflcio eventual, na forma de auxllio reforma 6 destinado a 
cc^cessao de materials de constru?ao civil para moradias amea^adas ou 
destruldas em decortencia de fatos da natureza para famllias carentes em 
situagSo de risco social e econdmico, se fate na tentativa de minimizar ou 
dlminuir riscos e danos, oferecendo seguranga para os membros do nOcleo 
familiar.

§ 1° O fornecimento do beneflcio auxllio reforma este condicionado a avaliagSo 
da Secretaria de Obras, e posteriormente, avaliagSo socioecondmica e anSlise 
situacional da area de saude acerca da acessibilidade e mobilidade do usucirio, 
sobre a viabilidade da reforma, que devete ser realizada apenas em imdvel 
prdprio.

§ 2° O valor mensal maximo do Auxllio Reforma sera definido por decreto, cujo 
valor sete definido pelo CMAS.

SegSo VI - Do Auxllio Passagem

Art. 12- O beneflcio eventual, na forma de auxllio-passagem, constltui no 
pagamento da passagem de transporte terrestre para pessoas em sltuagao de 
vulnerabilidade que necessite retornar a sua cidade de origem e que nao tenha 
condigdes financelras para tal.

§ 1° O requerimento do auxllio passagem deve ser solicitado no Centro de 
Refetencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, com profissional de 
Servigo Social, regularmente inscrito no Conselho de Classe - CRESS.
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' § 2° 0 valor mensal m^ximo do Auxdio Passagem sera defmido por decreto, 
cujo valor sera definido pelo CMAS./

/

CAPiTULO III - DO RECURSO E FISCALIZAgAO

Art. 13 - Para implementa9ao dessa resolu^o serfio utilizados recursos 
oriundos do Estado de Minas Gerais (Piso Mineiro de Assistencia Social), 
podendo ser complementados com recursos prdprio. de acordo com a 
disponibilidade or^amentaria.

Art. 14 - Cabera ao Conselho Municipal de AssistSncia Social fiscalizar a 
utiliza^So dos recursos e aprovar a presta$ao de contas realizadas 

^ mensalmente pelo(a) Gestor(a) da Secretaria de AssistSncia Social.

Art. 15 - Os casos excepcionais serflo levados pela Assistente Social ao 
CMAS. que deliberara sobre o deferimento ou nSo.

Art 16 - Ream revogadas as disposes em contrario.

ArJ. 17 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao.

Turmalina/MG., 08 de margo de 2.016.
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