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LEI Nº 812 DE 04 DE JULHO DE 2022
Ementa: Que altera a Lei nº 728 de 15 de maio de 2017
e a redação da Lei 788, de 22 de setembro de 2020, que,
tratam da regulamentação e dos critérios para a
concessão dos benefícios eventuais de Assistência
Social em virtude de nascimento, morte, situação de
vulnerabilidade e de calamidade pública, e dá outras
providências.

O Prefeito Municipal de Boa Nova, Estado da Bahia, no uso das atribuições, que
lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faço saber, que a Câmara Municipal aprova e eu
sanciono a seguinte lei.

Art. 1º. Altera a Lei nº 728 de 15 de maio de 2017 e a redação da Lei nº 788 de 22
de setembro de 2020, que trata da regulamentação e dos critérios para a concessão dos
benefícios eventuais de Assistência Social em virtude de nascimento, morte, situação de
vulnerabilidade e de calamidade pública, passa a vigorar com a seguinte redação:

CAPÍTULO I

Art. 2º. Esta Lei, com fulcro da Constituição Federal, artigos 23 II, 30 I e II, 203 e
204 I, Lei complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, da Lei Federal 8.742 de
7/12/1993, artigos 15, I e II, 22, a Resolução nº. 212 de 19/10/06 e o Decreto n° 6.307, de
14 de dezembro de 2007, a concessão, pela administração pública dos benefícios
eventuais de Assistência Social.

Art. 3º. Benefício Eventual é uma modalidade de provisão de proteção social 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.
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Parágrafo único. Na comprovação das necessidades para concessão do benefício
eventual são vedadas quaisquer situações de constrangimento ou vexatórias.

Art. 4º. O benefício eventual destina-se aos cidadãos e às famílias com
impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais,
cuja ocorrência podem provocar riscos e fragilizar a manutenção do indivíduo, a unidade
da família e a sobrevivência de seus membros, devidamente comprovados perante a
Secretaria Municipal de Assistência Social.

§ 1º. Considera-se família para efeito desta lei e de avaliação da renda per capita,
o grupo social, unido por vínculos consanguíneos, de afinidade e/ou solidariedade
organizado em torno de relações recíprocas e mútuas.

§ 2º. Quando o requerente de benefício eventual for pessoa em situação de rua,
poderá ser adotado como referência o endereço de um equipamento municipal de
proteção social do qual seja usuário ou de pessoa domiciliada com a qual mantenha
relação de proximidade.

§ 3º. Para a concessão e percepção dos benefícios estabelecidos nesta lei os
cidadãos e famílias deverão atender aos seguintes requisitos: Estar exposta a risco e
vulnerabilidade (identificada por equipe técnica do CRAS e CREAS) e/ou possuir renda
per capita inferior a ¼ (um quarto) do Salário Mínimo vigente no país, considerados para
este cálculo todos os membros da família.

Art. 5º. O Benefício eventual é prestado em caráter transitório, em forma de
serviços ou de bem material para reposição de perdas com a finalidade de atender a
família em situação de risco, vulnerabilidade social e vítima de calamidade, de modo a
assegurar sobrevivência e reconstruir a autonomia através de redução de vulnerabilidade
e impactos decorrentes de contingências sociais.
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§ 1º. Entende-se por contingência social aquele evento imponderável, cuja
ocorrência no cotidiano de famílias e indivíduos se caracteriza por riscos, perdas e danos
à integridade pessoal e familiar, constituindo situações de vulnerabilidade sociais
temporárias.

§ 2º. Entende-se por situação de calamidade pública aquela decorrente de situação
de risco ambiental e climático advindas de baixas e/ou altas temperaturas, tempestades,
enchentes, desabamentos, incêndio, epidemias, pandemias, 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.

§ 3º. Entende-se por vulnerabilidade social, o resultado negativo da relação entre a
disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos ou
grupos, e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas e culturais que
provêm do Estado, do mercado e da sociedade, acrescentando-se ainda que
vulnerabilidade inclui situações de pobreza, mas não se limita a ela. Conceito fornecido
pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (UNESCO).

Art. 6º. As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios
diretamente vinculados ao campo da saúde, educação e demais políticas setoriais não se
incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social, conforme Resolução
nº 39, de 09 de dezembro de 2010, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.

Art. 7º. Serão concedidos benefícios eventuais às famílias cuja as vulnerabilidades,
riscos, perdas e danos ou vivência de fragilidade sejam 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 alimentação;
II – pela falta de documentação;
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III – pela falta de domicilio, pela situação de abandono ou pela impossibilidade de
garantir abrigo a seus filhos;
IV – por situações de desastre e calamidades públicas; e
V – por outras situações de riscos e vulnerabilidades identificadas pela
equipe técnica do CRAS ou CREAS.

Art. 8º. No âmbito do Município de Boa Nova, os benefícios eventuais classificamse nas seguintes modalidades:
I – Benefício natalidade;
II – Benefício funeral;
III – Benefício em situações de vulnerabilidade temporária;
IV – Benefício em situações de emergência e calamidade pública.

Art. 9º. A ausência de documentação pessoal, não será motivo de impedimento
para a concessão do benefício, devendo a Secretaria Municipal de Assistência Social no
que compete a esta, adotar as medidas necessárias ao acesso do indivíduo e suas
famílias à documentação civil e demais registros para a ampla cidadania do mesmo.

Art. 10. As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios
diretamente vinculados ao campo da saúde, educação, integração nacional e das demais
políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência
social.

CAPÍTULO II
DO VALOR DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Art. 11. Os benefícios estabelecidos nesta lei não poderão ultrapassar o
equivalente à metade do valor do salário mínimo vigente, e serão realizados em pecúnia,
bens de consumo e/ou serviços.
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Parágrafo único. Para o caso de Benefício Funeral e Viagem não se aplicam os
limites estabelecidos no caput deste artigo.

CAPÍTULO III
DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.

Art. 12. A concessão do benefício eventual pode ser requerido por qualquer
cidadão ou família nos equipamentos socioassistenciais (CRAS e CREAS), mediante
atendimento dos critérios abaixo:
I – estando de acordo com o art. 4º desta Lei;
II – mediante emissão de relatório técnico após atendimento e avaliação pela
equipe de referência do CRAS ou CREAS;

CAPÍTULO IV
DAS MODALIDADES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

SEÇÃO I
DO BENEFÍCIO NATALIDADE

Art. 13. O benefício eventual, na forma de benefício natalidade, constitui-se em
uma prestação temporária, não contributiva da assistência social, em pecúnia, para
reduzir vulnerabilidade provocada por nascimento de um membro da família.

Art. 14. O benefício natalidade consistirá no atendimento a:
I – atenções necessárias ao nascituro;
II – apoio à mãe nos casos de natimorto e morte do recém-nascido;
III – apoio à família no caso de morte da mãe;
IV – apoio à mãe vítima de sequelas de pós-parto;
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Art. 15. São critérios do benefício natalidade:

§ 1º. O requerimento do benefício natalidade deve ser realizado até 90 (noventa)
dias após o nascimento;

§ 2º. A morte da criança não inabilita a família de receber o benefício natalidade;

§ 3º. O benefício natalidade será devido à família em número igual ao das
ocorrências desses eventos.

SEÇÃO II
DO BENEFICIO FUNERAL

Art. 16. O benefício eventual, na forma de Benefício funeral, constitui-se em uma
prestação temporária, não contributiva da assistência social, em bens de consumo,
serviços ou pecúnia, para reduzir vulnerabilidade provocada por morte de membro da
família.

Art. 17. O alcance do benefício funeral, preferencialmente, será distinto em
modalidades que garantam a dignidade e o respeito à família beneficiária, tais como:
I – fornecimento de urna funerária simples, em tamanho adequado ao corpo;
II – custeio de necessidades urgentes da família para enfrentar os riscos e
vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou membros;
III – transporte do corpo.

Art. 18. O benefício funeral pode ocorrer na forma de prestação de serviços.

§ 1º. Os serviços devem cobrir o custeio de despesas de urna funerária simples,
velório e sepultamento, incluindo transporte funerário, utilização de capela e isenção de
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taxas, dentre outros serviços inerentes que garantam a dignidade e o respeito à família
beneficiária.

§ 2º. O benefício funeral será devido à família em número igual ao das ocorrências
desses eventos.

Art. 19. As famílias beneficiárias deverão apresentar os seguintes documentos:
I – carteira de identidade ou documentação equivalente e o CPF do requerente ou
do beneficiário;
II – certidão de óbito ou declaração de óbito.

SEÇÃO III
DO BENEFÍCIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA

Art. 20. O benefício em Situação de Vulnerabilidade Temporária caracteriza-se
como uma provisão suplementar provisória de assistência social, prestada em bens de
consumo ou serviços, 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 danos.

Art. 21. A vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas
e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos:
I – riscos: ameaças a integridade física;
II – perdas: privação de bens e de segurança material;
III – danos: agravos sociais e ofensas.

Parágrafo único. Os riscos, perdas e danos podem decorrer de:
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a) ausência de acesso às condições e meios para suprir a necessidade cotidiana
do solicitante e de sua família, principalmente de alimentação;
b) falta de documentação;
c) situação de abandono ou impossibilidade de garantir abrigo a si, aos cônjuges,
ascendentes e descendentes;
d) perda circunstancial decorrente de ruptura e vínculos familiares e comunitários;
e) presença de violência física ou psicológica na família ou por situações de
ameaça à vida;
f) outras situações sociais que comprometam a sobrevivência e a convivência
familiar e comunitária;
g) situações de famílias em dificuldades socioeconômicas durante os processos de
remoções ocasionados por:

1. decisões governamentais de reassentamento habitacional;
2. decisões de desocupação de área de risco.

Art. 22. O benefício poderá ser concedido em caráter provisório através das
seguintes modalidades:
I – Benefício viagem;
II – Benefício alimentação;
III – Benefício documentação;
IV – Benefício aluguel social.

Art. 23. No atendimento de famílias e dos indivíduos, para fins de concessão deste
auxílio, devem ser observados:
I – indicativos de violência contra criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso,
como trabalho infantil, conflito com a lei, abuso e exploração sexual, negligência,
isolamento, maus tratos; ou por questões de gênero e discriminação racial e sexual;
II – moradia que apresenta condições de risco;
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III – pessoas idosas e/ou pessoas com deficiência em situação de isolamento;
IV – situação de extrema pobreza;
V – indivíduos com indicativos de rupturas de vínculos familiares e comunitários;

§ 1º O usuário receberá o benefício mediante relatório consubstanciado de
acompanhamento elaborado por equipe técnica de referência, enquanto perdurar a
situação de vulnerabilidade, sem desconsiderar o caráter temporário e eventual deste
benefício.

SUBSEÇÃO I
DO BENEFÍCIO VIAGEM

Art. 24. O benefício eventual em forma de benefício viagem, constitui-se em uma
prestação temporária, não contributiva da assistência social, em passagem ou em pecúnia
de forma a garantir ao cidadão e as famílias condições dignas de retorno à cidade de
origem, visitas aos parentes, situação de doenças ou morte em outras cidades, povoados
e estados, bem como para assumir vínculo empregatício auferido em outra cidade ou
Estado.

Art. 25. O benefício viagem dar-se-á através da concessão em pecúnia para
realização de viagem, entre a cidade de Boa Nova a outra cidade do país em função de:
I – (VETADO) doença, falecimento de parentes, consanguíneo ou afim, até o
segundo grau, que residam em outras cidades, povoados e estados;
I – falecimento de parentes, consanguíneo ou afim, até o segundo grau, que
residam em outras cidades, povoados e estados;
II – por conquista de vaga de trabalho, desde que devidamente comprovada, ou por
meio de análise pela Equipe Técnica do CRAS e CREAS;
III – a andarilho e pessoa em situação de rua;
IV – a idosos e pessoas com deficiência que não possuam Carteira do Idoso e
Passe Livre respectivamente.
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V – (VETADO) necessidade de acompanhar parentes, consanguíneos ou afim, até
segundo grau, em caso de doença.

SUBSEÇÃO II
DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO

Art. 26. O benefício eventual, na forma de benefício alimentação, constitui-se em
uma prestação temporária, não contributiva da assistência social, em alimentos, para
reduzir a vulnerabilidade provocada pela falta de condições socioeconômicas para
aquisição de alimentos com qualidade e quantidade de forma a garantir uma alimentação
saudável e com segurança às famílias beneficiárias.

Art. 27. O benefício alimentação é destinado às famílias beneficiárias cuja
necessidade seja devidamente comprovada pela exposição à situação de vulnerabilidade
social, evidenciada através de relatório elaborado pela equipe técnica do CRAS e CREAS.

Art. 28. O benefício alimentação deve ser concedido com a maior brevidade
possível.

SUBSEÇÃO III
DO BENEFÍCIO DOCUMENTAÇÃO

Art. 29. O benefício eventual, na forma de auxílio documentação, constitui-se em
uma prestação temporária, não contributiva da assistência social, em pecúnia, por uma
única parcela, garantindo aos cidadãos e às famílias, a obtenção dos documentos que
necessitam e que não dispõem de condições para adquiri-lo.

Art. 30. O alcance do benefício auxílio documentação, é destinado aos cidadãos e
às famílias e será preferencialmente para adquirir os seguintes documentos:

I-

Registro de Nascimento;
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II- Carteira de Identidade;
III- CPF;
IV- Carteira de Trabalho.
V – (VETADO) Certidão de Casamento.

Parágrafo único. A concessão que trata este artigo compreende recolhimento de
taxas, fornecimento de fotografias e o valor para o deslocamento do beneficiário.

SUBSEÇÃO IV
DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL

Art. 31. O benefício eventual, na forma de Aluguel Social, constitui-se em uma
prestação temporária, não contributiva da assistência social, em pecúnia, para custeio de
locação de imóvel, no Município de Boa Nova - BA, por tempo determinado, através da
Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 32. Terão direito à concessão do Aluguel Social as famílias e os indivíduos que
se encontrem em situação de vulnerabilidade habitacional temporária, atendendo as
seguintes condições:

I-

famílias em situação de abandono ou da impossibilidade de garantia de abrigo

aos seus membros;
II- a fim de evitar abrigamento institucional nas unidades de acolhimento de
Assistência Social, bem como evitar o desabrigamento;
III- situação de ruptura de vínculos familiares;
IV- casos com presença de violência física ou psicológica na família ou mesmo
ameaça à vida, abrangendo situações de violência sexual, determinante do abandono
temporário da moradia;
V- situações de emergência decorrentes de calamidade pública, com a moradia
destruída ou

interditada,

consequência de

deslizamento, inundação,

incêndio,
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insalubridade habitacional ou outras condições que impeçam a utilização segura da
habitação;

Art. 33. O benefício do Aluguel Social terá prazo de vigência de até 6 (seis) meses,
prorrogáveis por igual período, mediante relatório técnico da equipe de referência.

Art. 34. O pagamento do benefício aluguel social será cancelado, antes mesmo do
término de sua vigência, nas seguintes hipóteses:

I-

quando for dada solução habitacional para as famílias;

II- quando a família deixar de atender, a qualquer tempo, aos critérios
estabelecidos nesta Lei;
III- quando se prestar declaração falsa ou empregar os valores recebidos para fim
diverso do previsto.

SEÇÃO IV
DO BENEFÍCIO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA

Art. 35. O benefício em situação de emergência e calamidade pública é uma
provisão suplementar e provisória de assistência social, prestada para suprir a família e o
indivíduo na eventualidade dessas condições, de modo a assegurar-lhe a sobrevivência e
a reconstrução de sua autonomia.

Parágrafo único. A situação de emergência e calamidade pública é o
reconhecimento pelo poder público de eventos anormais, advindos de baixas ou altas
temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, desabamentos, incêndios,
epidemias, pandemias, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive a
segurança ou a vida de seus integrantes, e outras situações de emergência.

Art. 36. O público alvo deste auxílio são as famílias e indivíduos vítimas de
situações de emergência e calamidade pública, os quais se encontrem impossibilitados
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de arcar por conta própria com o restabelecimento para a sobrevivência digna da família
e de seus membros.

Art. 37. O benefício será concedido na forma de pecúnia, serviços e/ou de bens de
consumo, em caráter provisório, levando-se em conta a avaliação socioassistencial de
cada caso.

Art. 38. Enquadram-se como medida emergencial a concessão dos seguintes
benefícios eventuais:

I-

abrigos;

II-

alimentos;

III- cobertores, colchões e vestuários;
IV- filtros;
V- material de higiene e limpeza.

CAPÍTULO V
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 39. Compete ao Município, através da Secretaria Municipal de Assistência
Social as seguintes diretrizes:

I-

estimar a quantidade de benefícios a serem concedidos durante cada exercício

financeiro, assim como estimar o montante de recursos necessários à concessão de tais
benefícios, para fins de previsão orçamentária em cada exercício financeiro.
II- coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, a avaliação da
prestação dos benefícios eventuais, bem como seu financiamento;
III- realização de estudos da realidade e monitoramento da demanda para
constante ampliação da concessão;
IV- expedir as instruções e instituir formulários e modelos de documentos
necessários a operacionalização dos benefícios eventuais;
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V- a Secretaria Municipal de Assistência Social manterá um arquivo que registrará
os requerimentos já efetuados a fim de evitar concessões indevidas;
VI- articular com a rede de proteção social básica e especial, entidades não
governamentais e as políticas setoriais, ações que possibilitem o exercício da cidadania
das famílias, seus membros, indivíduos e cidadãos que necessitam de benefícios
eventuais, através da inserção social em programas, projetos e serviços que potencialize
suas habilidades em atividades de geração de renda.

Art. 40. Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social deliberar as
seguintes ações:

I-

informar sobre irregularidades na aplicação do regulamento dos benefícios

eventuais;
II-

avaliar e reformular, se necessário, a cada ano a regulamentação de

concessão e o valor dos benefícios eventuais;
III-

analisar e aprovar a minuta de projeto de lei municipal que regulamenta os

benefícios eventuais, a ser encaminhado ao Poder Legislativo Municipal;
IV-

definição da porcentagem a ser colocada no orçamento municipal a cada

exercício financeiro para os benefícios eventuais;
V-

apreciação das prestações de contas;

VI-

estabelecer padrões e limites das despesas a serem realizadas mediante o

emprego dos benefícios eventuais;
VII- analisar e aprovar os instrumentos utilizados para concessão dos benefícios;
VIII- promover ações que viabilizem e garantam a ampla e periódica divulgação
dos benefícios eventuais, assim como os critérios para sua concessão.

CAPÍTULO VI
DO COFINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
Art. 41. O Município de Boa Nova – BA, deverá garantir no orçamento municipal da
Assistência Social recursos para o cofinanciamento dos Benefícios Eventuais, bem como,
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envidar esforços para ajustar com o Estado da Bahia, e com a União, estratégias de
cofinanciamento dos Benefícios Eventuais, a partir de:

I-

Da identificação dos benefícios implementados do Município de Boa Nova – BA

verificando se o mesmo está em conformidade com as regulamentações especificadas;
II- Do levantamento das situações de vulnerabilidades e riscos sociais do
Município de Boa Nova – BA, índices de natalidade e mortalidade;
III- Da discussão junto a Comissão Intergestores Bipartiti – CIB, ao Conselho
Estadual de Assistência Social – CEAS, a aos equivalentes no âmbito nacional, sobre o
cofinanciamento dos Benefícios Eventuais para o Município de Boa Nova - BA.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 42. O requerimento para concessão de Benefício Eventual será indeferido nos
seguintes casos:

I-

já existir nos arquivos da Administração Municipal, prova pré-constituída de

falsidade das declarações prestadas pelo requerente:
II- configurar duplicidade de requerimento;
III- se o requerente for declarado inidôneo;
IV- por indisponibilidade orçamentária e/ou financeira.

Parágrafo único. Constitui-se duplicidade de requerimento quando, dois ou mais
membros de uma família solicitam o mesmo benefício.

Art. 43. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Nova, em 04 de julho de 2022.

Adonias da Rocha Pires de Almeida
Prefeito Municipal
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