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LEI N°.1.854.
17 DE ABRIL DE 2.014.
Dispõe sobre a concessão de Beneficias Eventuais no município de Américo de
Campos, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Federal n°.8.742, de 07 de
Dezembro de 1.993 e suas alterações.
MARIA FERNANDES VILAR RÁGLIO,
Prefeita do Município de Américo de Campos,
Estado de São Paulo, no uso das atribuições
conferidas pelo Artigo 42 da LOM.,
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela
sanciona e promulga a seguinte Lei,...

CAPÍTULO I
DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Artigo 1°. Fica regulamentada a concessão de Benefícios Eventuais, no Município de
Américo de Campos, Estado de São Paulo, assegurados pelo art. 22, da Lei Federal
n57.8.742, de 7 de Dezembro de 1.993, Lei Orgânica de Assistência Social — LOAS -,
alterada pela Lei Federal n°.12.435, de 06 de Julho de 2.011, integrando organicamente
as garantias do Sistema Único de Assistência Social — SUAS.
Artigo 2°. Entende-se por Beneficias Eventuais, no âmbito da Política de Assistência
Social, aqueles que são de caráter suplementar e temporário, prestados aos cidadãos e
às famílias com impossibilidade de arcar, por conta própria, com o enfrentamento de
contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do
indivíduo e da unidade familiar, sendo que serão concedidas em virtude de
nascimento, morte, e, situações de vulnerabilidade temporária.
Parágrafo Único. Os Beneficias Eventuais configuram-se como direitos sociais
legalmente instituídos, 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.
Artigo 3°. Os Beneficias Eventuais a que se refere o art. 2° desta Lei constituem-se de:
I — Auxílio Pré-Natal e Natalidade: é 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
sócio-assistenciais antes, durante ou depois do nascimento;
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II — Auxílio Funeral: é o custeio de despesas com urna funerária, velório e/ou
sepultamento, bem como, de necessidades urgentes da família, para enfrentar os riscos
e as vulnerabilidades sociais decorrentes da morte de um dos provedores, e ainda, o
ressarcimento de perdas e danos causados pela ausência do beneficio eventual no
momento em que este se fez necessário e não foi concedido;
III — Auxílio Cesta Básica: é a concessão de gêneros alimentícios necessários a
subsistência digna da pessoa como ser humano; e,
IV — Auxílio Transporte: é a concessão de passagens, em meios de transportes
rodoviários, para viagens dentro do território nacional.

CAPÍTULO II
DO ACESSO AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Artigo 4°. Os Benefícios Eventuais de que trata esta Lei obedecerão aos seguintes
critérios:
I — Requerimento advindo do interessado, acompanhado de comprovante de endereço,
documentos pessoais e demais que se fizerem necessários e pertinentes à instrução do
pedido;
II — Pessoas comprovadamente em situação de vulnerabilidade social assim
considerada em laudo técnico a ser emitido por um profissional de Assistência Social;
e,
III — Famílias que residam no município de Américo de Campos que possuam
crianças, gestantes, nutrisses, portadores de deficiência e renda per capta de até meio
salário mínimo nacional.
Artigo 5°. Os procedimentos deverão ser anotados em prontuários próprios e
arquivados pelo prazo de 05 (cinco) anos contados do encerramento do exercício em
que ocorrer a concessão de beneficio.
Parágrafo Único — O setor de Assistência Social terá o prazo de 24 (vinte e quatro)
horas para emissão de parecer conclusivo referente aos pedidos formulados pela
primeira vez e, nos casos em que já haja pedido anterior, no prazo de 30 (trinta) dias.
CAPÍTULO III
DO FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Artigo 6°. Atendendo ao princípio da responsabilidade fiscal, o montante global dos
Beneficios Eventuais, não poderá ultrapassar o limite da dotação orçamentária, exceto
em caso de calamidade pública, condicionados os benefícios à existência de recursos
financeiros.
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Artigo 7°. As despesas decorrentes da concessão dos Beneficios Eventuais de que trata
esta Lei, correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente,
suplementadas se necessário.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 8°. As provisões relacionadas a programas, projetos, serviços e benefícios
afetos ao campo da saúde, educação, integração e demais políticas setoriais, não se
incluem na condição de Beneficios Eventuais da assistência social.
Artigo 9°. Os Benefícios Eventuais enquadram-se na modalidade de proteção social
básica com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e
humanos.
Artigo 10. Esta Lei entrará em vigência na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Américo de Campos.
17 de Abril de 2.014.
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