
LEI Nº 1025, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007. 

REGULAMENTA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS 

EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Dorival Dirceu Medinger, Vice-Prefeito Municipal de Glorinha, em exercício, Estado do 

Rio Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do 

Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

Art. 1º – A concessão dos benefícios eventuais é um direito garantido na Lei nº 8.742, de 7 

de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, em seu art. 22, §§ 1º e 2º. 

Art. 2º – O benefício eventual é uma modalidade de proteção social básica 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. 

Parágrafo Único – Na comprovação das necessidades para a concessão do benefício 

eventual são vedadas quaisquer situações de constrangimento ou vexatórias. 

Art. 3º – 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 provoca 

riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus 

membros. 

Art. 4º – O critério de renda mensal per capita familiar para acesso aos benefícios eventuais 

é igual ou inferior a ½ salário mínimo.        

Art. 5º – Para liberação de qualquer tipo de benefício é indispensável a avaliação do 

Assistente Social, do Município. 

Art. 6º – São formas de benefícios eventuais: 

I - Benefício de serviço funerário; 

II - Outros benefícios eventuais para atender necessidades advindas de situações de 

vulnerabilidade temporária. 

§ 1º - A prioridade na concessão dos benefícios eventuais será para a criança, a família, o 

idoso, a pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz e os casos de calamidade pública. 

§ 2º - Entende-se por outros benefícios eventuais as ações emergenciais de caráter transitório 

em forma de bem material para reposição de perdas com a finalidade de atender a vítimas de 

calamidades e enfrentar contingências, de modo a reconstruir a autonomia através de redução de 

vulnerabilidades e impactos decorrentes de riscos sociais. 

§ 3º - As provisões relacionadas a programas, projetos, serviços e benefícios afetos ao campo 

da saúde, educação, integração nacional e demais políticas setoriais, não se incluem na condição de 

benefícios eventuais da assistência social. 

Art. 7º - A concessão de benefícios deverá ser em artigo ou serviços, sendo vedada a 

distribuição de dinheiro ou o ressarcimento de valores em moeda corrente nacional. 

Art. 8º - O Beneficio de Serviço Funerário concedido pela Prefeitura Municipal, inclui 

exclusivamente os serviços de: 

I - Fornecimento de urna funerária (caixão), modelo popular; 
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II - Serviços de higiene, tamponamento e vestimenta com roupas fornecidas pelos familiares; 

III - Translado do corpo do local onde se encontra, ao local onde será velado/sepultado, 

dentro da Região Metropolitana, sendo um único translado. 

Parágrafo Único - O valor do benefício eventual na modalidade serviço-funeral será 

definido pelo Conselho Municipal de Assistência Social, anualmente. 

Art. 9º - Caso sejam acrescentados acessórios ou alterados os itens acima citados, ou haja a 

incorporação, na urna funerária, de outros serviços de terceiros, como floricultura, a família 

perderá o direito ao Beneficio de Serviço Funerário, exceto em caso de doação comprovada. 

 Parágrafo Único – Se o cadáver tiver permanecido insepulto há mais de 24 (vinte e quatro) 

horas ou a causa da morte for doença contagiosa, a exigência do caixão de zinco ou fibra, restará 

contemplada pela presente lei, será respeitada pela Prefeitura, desde que, o zinco ou fibra seja 

colocado no caixão, na forma do Art. 8º, sendo que a necessidade terá que ser comprovada, por 

laudo expedido pela Central de Óbitos e/ou Instituto Médico Legal – IML e anexada à certidão de 

óbito. 

Art. 10 - O familiar responsável pelo cadáver terá que passar por uma avaliação do 

Assistente Social, devendo este expedir Laudo Social, onde estará autorizado, ou não, a concessão 

do beneficio, conforme Art. 5º.   

Art. 11 – As taxas que, eventualmente, venham a ser cobradas para liberação do cadáver não 

serão inclusas no Beneficio de Serviço Funerário, ficando por conta da família enlutada.   

Art. 12 – A isenção de taxas para sepultamentos realizados nos cemitérios municipais poderá 

ser concedida, mediante avaliação do Assistente Social. 

Art. 13 – Caberá ao órgão gestor da Política de Assistência Social do Município: 

I - a coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, a avaliação da prestação 

dos benefícios eventuais, bem como o seu financiamento; 

II - a realização de estudos da realidade e monitoramento da demanda para constante 

ampliação da concessão dos benefícios eventuais; e 

III - expedir as instruções e instituir formulários e modelos de documentos necessários à 

operacionalização dos benefícios eventuais. 

Art. 14 - As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária 

própria, prevista na Unidade Orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social, a cada 

exercício financeiro. 

Art. 15 – A presente Lei poderá ser regulamentada, no que couber, por Decreto do 

Executivo. 

Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 17 – Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA-RS , em 28 de dezembro de 2007. 

 

 

 

Dorival Dirceu Medinger 

Vice-Prefeito Municipal 

em exercício 
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Ferdinando de J. Mota Jr. 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 

 

 

 

 

Adauri Maciel da Silveira 

Sec. Mun. da Fazenda 

 

 

 

 

Fátima Cledi Soares Soares 

Sec. Mun. da Educação 

 

 

 

 

Rosa Maria Reis e Silva 

Sec. Mun. de Assistência Social 

 

 

 

 

José Alfredo Bergmüller 

Sec. Mun. de Agricultura, Indústria e Comércio 

 

 

 

 

Renato Raupp Ribeiro 

Sec. Mun. de Obras, Viação e Serviços Públicos 

 

 

 

 

Patrícia Ghilardi Costa 

Sec. Mun. da Saúde 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 

 

             Ferdinando de J. Mota Jr. 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 


