
LEI Nº 2.148, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013.  
 
 
 

CRIA BENEFÍCIO ASSISTENCIAL 
PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES 
DE VULNERABILIDADE. 

 
 
 
 SELMAR ROQUE DURIGON, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado 
do Rio Grande do Sul. 
 Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 
 
 Art. 1º. Benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias, 
prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte situações de 
vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, garantidos pela Lei nº 8.742 de 7 de 
dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, art. 22. 
 
 § 1º. Os benefícios eventuais integram organicamente as garantias do Sistema 
único de Assistência Social - SUAS. 
 
 § 2º. Na concessão do benefício eventual são vedadas comprovações 
complexas e vexatórias de pobreza, que estigmatizam os benefícios, os beneficiários e a 
política de assistência social. 
 
 Art. 2º. São formas de benefícios eventuais: 

I  – Auxílio Natalidade; 
II – Auxílio Funeral; 
III  – Atendimento a Situação de Vulnerabilidade Temporária; 
IV – Atendimento em Situação de Calamidade Pública. 

  
 Art. 3º. O auxílio previsto no Art. 2º, inciso I, desta Lei atenderá 
prioritariamente as gestantes cuja renda familiar per capta seja de até ¼ salário mínimo. 

I  – As gestantes encaminhadas aos serviços de saúde, realizarão pré-natal no 
município, bem como serão encaminhadas para requerimento do salário-maternidade, 
quando de direito; 

II – Poderá ser concedido mediante solicitação, enxoval para a criança de 
família cuja renda per capta seja de até ¼ salário mínimo. A lista de itens para o enxoval 
ficará a critério da Assistente Social do Município, com a aprovação do Conselho 
Municipal de Assistência Social.  
 
 Art. 4º. O auxílio previsto no Art. 2º, inciso II, desta Lei atenderá 
prioritariamente famílias que recebam renda mensal per capta inferior a ¼ salário mínimo, 
com: 

I – As despesas de urna funerária, velório e sepultamento; 



II  – As necessidades urgentes da família para enfrentar riscos e 
vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou membros. 
 
 Art. 5º. O auxílio previsto no Art. 2º, inciso III, desta Lei atenderá 
prioritariamente situações caracterizadas pelo advento de riscos, perdas e danos à 
integridade pessoal e familiar daqueles cuja renda mensal per capta seja inferior a ¼ 
salário mínimo,  assim entendidos: 

I  – Riscos: ameaça de sérios padecimentos; 
II – Perdas: privações de bens e de segurança material; 
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; 
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; 
V – De outras situações sociais que comprometam a sobrevivência. 

 
 Art. 6º. O auxílio previsto no Art. 2º, inciso IV, desta Lei atenderá 
prioritariamente as vítimas de calamidade pública, de modo a assegurar-lhes a 
sobrevivência e a reconstrução de sua autonomia, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei 
8.742, de 1993. 
 
 § 1º. Para fins desta Lei, entende-se por estado de calamidade pública 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. 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. 
 
 Art. 8º. Os critérios para acesso aos benefícios eventuais deverão ser definidos 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social em conjunto com o Conselho Municipal 
de Assistência Social. 
  
 § 1º. Caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social: 

a) Instituir formulários e modelos de documentos necessários à 
operacionalização dos benefícios;  



b) A coordenação geral, acompanhamento e avaliação da concessão dos 
benefícios; 

c) Submeter à avaliação técnica da (o) Assistente Social e outros que 
julgar necessário, todas as solicitações de benefício; 

d) Fornecer relatório dos benefícios e serviços, ao Conselho Municipal de 
Assistência Social, sempre que solicitado; 

e) Constatar a necessidade de ampliação do benefício ou sua cessação, 
através de monitoramento constante. 
 
 Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar as disposições desta 
Lei, por Decreto no que for necessário. 
  
 Art. 10. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias. 
 
 Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 
12 de novembro de 2013. 

 
 
 
 

SELMAR ROQUE DURIGON 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 
 

RUY RUBIN 
Secretário Municipal da Administração 


