
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE SÃO LUDGERO | SC 
Centro Admnistrativo Municipal  

Av. Monsenhor Frederico Tombrock, 1.300  

(48) 3657-8800 

administracao@saoludgero.sc.gov.br  

Página 1 de 19 
 

LEI ORDINÁRIA Nº 2.063/2017 
ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 217/2018 E Nº 304/2022 

 

 

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, 

NO ÂMBITO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL.  

  

VOLNEI WEBER, Prefeito de São Ludgero, no uso de suas atribuições legais, 

que lhe confere a Lei Orgânica do Município de São Ludgero, faço saber a todos 

os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores, 

deliberou, aprovou e EU sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

 

Art. 1º - Esta Lei estabelece regulamentos e critérios de concessões dos 

benefícios eventuais de acordo com a Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro 

de 1993 – LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social) regulamentada pelo Decreto 

nº 6.307 de 14 de dezembro de 2007 e a Resolução nº 2012 de 19 de outubro de 

2006 do CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social.  

Parágrafo único: Os Benefícios Eventuais da Política da Assistência Social, 

provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias 

do Sistema Único de Assistência Social, prestadas aos cidadãos e às famílias em 

virtude de situação de risco ou vulnerabilidade social decorrente de nascimento, 

morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, são 

regidos pelo disposto nesta Lei. 
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Art. 2º - O Benefício Eventual destina-se aos cidadãos e às famílias com 

impossibilidade de arcar, por meios próprios, com o enfrentamento de 

contingências sociais, cuja ocorrência provoca risco e fragiliza a manutenção do 

indivíduo, a unidade da família e/ou a sobrevivência dos seus membros. 

 

SEÇÃO I 

DOS PRINCÍPIOS DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

 

Art. 3º - Os Benefícios Eventuais devem atender, no âmbito do Sistema 

Único de Assistência Social, aos seguintes princípios: 

I. integração à rede de serviços socioassistenciais, com vistas ao 

atendimento das necessidades humanas básicas; 

II. constituição de provisão certa para enfrentar com agilidade e 

presteza eventos incertos;  

III. proibição de subordinação a contribuições prévias e de vinculação a 

contrapartidas financeiras ou compensações posteriores; 

IV. adoção de critérios de elegibilidade em consonância com a Política 

Nacional de Assistência Social - PNAS; 

V. garantia de qualidade e prontidão de respostas aos usuários, bem 

como de espaços para manifestação e defesa de seus direitos; 

VI. garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à 

fruição do benefício eventual; 

VII. afirmação dos benefícios eventuais como direito relativo à cidadania; 

VIII. ampla divulgação dos critérios para a sua concessão; 

IX. desvinculação de comprovações complexas e vexatórias de pobreza, 

que estigmatizam os benefícios, os beneficiários e a política de assistência social. 

 

SEÇÃO II 

DOS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 
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 Art. 4º - Serão exigidos, para fins de concessão do Benefício Eventual: 

I. cadastro válido da família na Estratégia Saúde da Família – ESF a que 

pertence à família; (Redação dada pela Lei Complementar nº 304, de 20 de dezembro de 

2022.) 

II. requerimento formal do indivíduo responsável pela unidade familiar, 

acompanhado de documentos específicos que poderão ser solicitados pelo 

Órgão Gestor da Assistência Social; (Redação dada pela Lei Complementar nº 304, de 20 

de dezembro de 2022.) 

III. renda mensal per capita familiar mensal igual ou inferior a 1/2 (meio) 

do salário mínimo vigente, ressalvados casos especiais, ocasião em que será 

concedido acesso mediante estudo e parecer social/psicossocial. (Redação dada 

pela Lei Complementar nº 304, de 20 de dezembro de 2022.) 

§1º - Os benefícios eventuais serão concedidos mediante estudo 

socioeconômico, podendo ser substituído por parecer social e/ou psicossocial, 

elaborado por Equipe técnica que compõe as Equipes de Referência que atuam 

nos serviços de proteção social básica e especial (CRAS e CREAS) e/ou Equipe 

técnica responsável pela gestão dos benefícios eventuais, vinculada à Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Habitação. (Redação dada pela Lei Complementar nº 

304, de 20 de dezembro de 2022.) 

§2º - Considerando a necessidade de análise dos critérios e cada situação 

particular, a concessão de benefícios eventuais caracteriza-se atividade a ser 

realizada por profissionais de nível superior, observando-se o cumprimento da 

Resolução CNAS n° 17 de 2011, em serviços socioassistenciais e o obrigatório 

registro em conselhos de classe, quando houver. (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 304, de 20 de dezembro de 2022.) 

§3º - Os benefícios de transferência de renda, não serão contabilizados 

para fins de concessão de Benefício Eventual. 

§ 4° - Terá prioridade na concessão dos benefícios eventuais a criança, a 

família, o idoso, a pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz e as famílias 

envolvidas em situações de calamidade pública.  
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CAPÍTULO II 

DAS MODALIDADES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

 

SEÇÃO I 

DO AUXÍLIO – NATALIDADE 

 

Art. 5º - O Benefício Eventual na forma de Auxílio-Natalidade constitui-se 

em prestação temporária, não contributiva da assistência social, para reduzir 

vulnerabilidades advindas do nascimento de membro da família, destinado a 

atender qualquer dos seguintes aspectos: (Redação dada pela Lei Complementar nº 304, 

de 20 de dezembro de 2022.) 

I.  necessidade do nascituro;  

II. Apoio à mãe, nos casos de natimorto e/ou morte do recém-nascido; 

III.  Apoio à família, no caso de morte da mãe. 

§1º - O Auxílio-natalidade será concedido em pecúnia, através de cartão 

social, no valor de até 1 (um) salário mínimo vigente, destinado única e 

exclusivamente para aquisição de enxoval do recém-nascido, itens de vestuário, 

utensílios para alimentação e higiene, fórmulas infantis, medicamentos, além de 

outros que porventura e justificadamente se fizerem necessários. (Redação dada 

pela Lei Complementar nº 304, de 20 de dezembro de 2022.) 

§ 2º - O Auxílio-Natalidade concedido em pecúnia não poderá ser superior 

a ½ (meio) salário mínimo vigente.  

§ 3º - Para requerimento e acesso ao Benefício de Auxílio-Natalidade 

deverá apresentar a seguinte documentação: 

I. Cartão da Gestante; 

II. Certidão de nascimento ou declaração de estabelecimento 

hospitalar que foi atendida a mãe e a criança no nascimento; 

III. Documentos pessoais (RG e CPF); 

IV. Comprovante de renda de todos os membros que compõe o núcleo 

familiar; 

mailto:administracao@saoludgero.sc.gov.br


 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE SÃO LUDGERO | SC 
Centro Admnistrativo Municipal  

Av. Monsenhor Frederico Tombrock, 1.300  

(48) 3657-8800 

administracao@saoludgero.sc.gov.br  

Página 5 de 19 
 

V. Comprovante de residência do Beneficiário ou cônjuge/companheiro 

dos últimos 3 (três) meses no município; 

VI. Comprovante de cadastro da família pelo ESF que pertencer de no 

mínimo 3 (três) meses; 

VII. No caso de natimorto deverá ser anexado junto ao pedido do 

beneficiário à certidão de óbito, onde neste caso será fornecido o benefício em 

forma de auxílio funeral, nos termos estipulados no Art 8º e ss. desta Lei.  

 

Art. 6º - O requerimento do auxílio- natalidade pode ser realizado a partir 

do 7º (sétimo) mês de gestação ou até 30 (trinta) dias após o nascimento. 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 304, de 20 de dezembro de 2022.) 

 

Art. 7º - A morte da criança não inabilita a família a receber o Auxílio-

Natalidade. 

 

SEÇÃO II 

DO AUXÍLIO – FUNERAL 

 

 Art. 8º - O Benefício Eventual na forma de Auxílio-Funeral constitui-se 

em uma prestação temporária, não contributiva da assistência social, para 

reduzir vulnerabilidade provocada por morte de membro da família, visando ao 

atendimento prioritário de: 

I. despesas de urna funerária, velório e sepultamento; 

II. ressarcimento, no caso de ausência do benefício eventual no 

momento em que este se fez necessário. 

III. necessidades urgentes da família para enfrentar riscos e 

vulnerabilidades advindas da morte de seu provedor ou membro. 

§1º - Para requerimento e acesso ao Benefício de Auxílio-Funeral deverá 

apresentar a seguinte documentação: 

a) Certidão de Óbito;  
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b) Documentos pessoais (RG e CPF) do solicitante; 

c) Comprovante de renda de todos os membros do núcleo familiar; 

d) Comprovante de residência do Beneficiário ou cônjuge/companheiro 

dos últimos 3 (três) meses no município; 

e) Comprovante de cadastro da família pelo ESF que pertencer de no 

mínimo 3 (três) meses; 

§2º - Para concessão do Benefício de Auxílio-Funeral, o velório e 

sepultamento deveram ter sido realizados preferencialmente no município de 

São Ludgero – SC. (Redação dada pela Lei Complementar nº 304, de 20 de dezembro de 

2022.) 

 

Art. 9º - O valor do Auxílio-Funeral será de até 01 (um) salário mínimo 

vigente. 

 

Art. 10 – O Requerimento para ressarcimento de despesas realizadas pela 

família deverá ser apresentado na Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Habitação acompanhado de notas fiscais ou recibos que comprovem o custeio 

das despesas de urna funerária, velório e sepultamento, incluindo transporte 

funerário, utilização de capela, isenção de taxas e colocação de placa de 

identificação, dentre outros serviços inerentes que garantam a dignidade e o 

respeito à família beneficiária ou o custeio das necessidades urgentes da família 

para enfrentar riscos e vulnerabilidades advindas da morte de seus provedores 

ou membros. (Redação dada pela Lei Complementar nº 304, de 20 de dezembro de 2022.) 

§1º - O auxílio funeral será pago diretamente aos pais, cônjuge ou 

parentes, até segundo grau, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do 

protocolo do pedido, limitado ao valor estipulado no Art.9º, via depósito em 

conta corrente devidamente informada pelo Requerente no pedido.  (Redação 

dada pela Lei Complementar nº 304, de 20 de dezembro de 2022.) 
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§2º - Verificado que o Requerente omitiu informações, será exigida a 

devolução dos valores recebidos através de processo administrativo próprio. 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 304, de 20 de dezembro de 2022.) 

 

Art.11 - Quando se tratar de usuário da Política de Assistência Social que 

estiver com os vínculos familiares rompidos, inseridos nos serviços de Alta 

Complexidade o responsável pela entidade poderá solicitar o Auxílio-Funeral.  

 

Art. 12 - Quando se tratar de usuário da Política de Assistência Social que 

estiver com os vínculos familiares rompidos, em situação de abandono ou 

morador de rua a Secretaria de Assistência Social e Habitação será responsável 

pela concessão do benefício uma vez que não haverá familiar ou instituição 

para requerer. (Redação dada pela Lei Complementar nº 304, de 20 de dezembro de 2022.) 

 

SEÇÃO III 

DO AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO 

 

Art. 13 – O Benefício Eventual na forma de Auxílio Alimentação será 

concedido em pecúnia, através de cartão social, e será ofertado para as 

famílias que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social, 

desemprego, morte ou abandono pelo membro que sustenta o grupo familiar, e 

em casos de emergência ou calamidade pública, com a finalidade de 

suplementação alimentar. (Redação dada pela Lei Complementar nº 304, de 20 de 

dezembro de 2022.) 

§1º - Para requerimento e acesso ao Benefício de Auxílio Alimentação 

deverá apresentar a seguinte documentação: 

a) RG e CPF do Solicitante e demais membros do núcleo familiar acima 

de 18 anos; 

b) Certidão de nascimentos dos membros do núcleo familiar menores de 

18 anos; 
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c) Comprovante de residência dos últimos 3 (três) meses no município; 

d) Comprovante de cadastro da família pelo ESF que pertencer de no 

mínimo 3 (três) meses; 

e) Certidão de casamento atualizada e/ou Declaração de União Estável; 

f) Comprovante de renda e/ou Declaração de Renda (para 

autônomos); 

g) Contrato de Aluguel e/ou Declaração de imóvel cedido, em 

consonância com o comprovante de residência; 

h) Comprovante de matrícula e frequência dos filhos menores em 

creches/escolas. 

i) Cadastro atualizado no CadÚnico e apresentação da folha-resumo. 

§2º - O Auxílio Alimentação será concedido de forma imediata ou de 

acordo com as demandas da família, a partir de estudo socioeconômico 

realizado, a ser fornecido em pecúnia no valor de até: 

I. R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), quando o número de 

integrantes na família for de até 02 (duas) pessoas; 

II. R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), quando o número de 

integrantes na família for de até 04 (quatro) pessoas; 

III. R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), quando o número de 

integrantes na família for acima de 04 (quatro) pessoas; 

IV. R$ 50,00 (cinquenta reais), quando se tratar de pessoa em situação de 

rua e vulnerabilidade extrema que necessite de ação imediata dos serviços 

socioassistenciais. 

§3º - Os valores de que trata o parágrafo anterior, poderão ser reajustados 

anualmente pela variação percentual acumulada do INPC - Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor, dos 12 (doze) meses anteriores à data do reajuste, através 

de ato do Chefe do Poder Executivo. 

 §4º - O Auxílio Alimentação será destinado única e exclusivamente à 

aquisição de gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza, sendo 
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vedada a aquisição de cigarro, bebidas alcoólicas ou outros produtos que não 

se enquadram nas especificações descritas neste artigo. 

§5º - O Auxílio Alimentação será cancelado, caso os critérios estabelecidos 

no parágrafo anterior não sejam respeitados pelo Beneficiário, e os valores 

devem ser restituídos aos cofres públicos.  

§6º - O valor do benefício não é cumulativo e seu saldo deverá ser 

utilizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de bloqueio do saldo.  

§7º - Esta modalidade de Benefício Eventual não poderá ser concedida às 

famílias de modo contínuo, ficando limitada a 4 (quatro) ocorrências a cada 12 

(doze) meses, excepcionada apenas nos casos de situação de emergência ou 

estado de calamidade pública formalmente decretada e que tenha a família 

beneficiária incluída ou entre os atingidos, a partir das informações e 

levantamentos realizados pela Defesa Civil Municipal ou Estadual. 

 

SEÇÃO IV 

DO AUXÍLIO - TRANSPORTE 

 

Art. 14 - O Beneficio Eventual, na forma de Auxilio Transporte constitui-se 

em uma parcela temporária, não contributiva da assistência social, de modo a 

garantir ao cidadão e as famílias condições dignas de transporte ou viagem à 

cidade de origem em situações emergenciais, nos casos de: 

I. Retorno de emigrante á cidade de origem; 

II. Pessoas em situação de Rua; 

III. Munícipes que comprovarem a morte de ascendentes, descendentes 

ou cônjuges, em outro município. 

IV. Doença grave, devidamente comprovada, de ascendente, 

descendente ou cônjuge e que necessite de cuidados e acompanhamento do 

Beneficiário, que esteja em tratamento em outro Estado/Município; (Acrescentado 

pela Lei Complementar nº 304, de 20 de dezembro de 2022.) 
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V. Violência doméstica, em que a Beneficiária já tenha registrado o 

Boletim de Ocorrência e que esteja em atendimento/acompanhemento da 

equipe de proteção social especial, devendo o benefício ser estendido aos filhos 

da beneficiária. (Acrescentado pela Lei Complementar nº 304, de 20 de dezembro de 2022.) 

§ 1º - Para requerimento e acesso ao Benefício de Auxílio-Transporte 

deverá apresentar a seguinte documentação:  

a) RG e CPF do beneficiário; 

b) Comprovante de renda, exceto para de morador de rua; 

c) Comprovante de residência de no mínimo 3 (três) meses no município, 

exceto para morador de rua; 

§2º - A concessão do benefício nos casos previstos no item “II” do caput 

deste artigo ficará condicionada ao contato com familiar do Requerente e/ou 

contato com Órgão competente na cidade de origem. 

§3º - Nos casos previstos no item “III” do caput deste artigo, a Assistente 

Social do órgão Gestor deverá emitir parecer social para a concessão do 

benefício.   

§4º - O benefício previsto no caput só será fornecido de segunda-feira à 

sexta-feira, em horário de funcionamento do Departamento de Assistência 

Social, mediante autorização do órgão gestor da Politica de Assistência Social do 

Município.  

§5º - Não farão jus ao benefício, pessoas que demonstrarem necessidade 

de deslocamento para tratamento de Saúde, o qual será administrado pela 

Secretaria Municipal de Saúde. 

§6º - O benefício será concedido uma única vez por pessoa, não 

podendo se configurar como concessão contínua. (Acrescentado pela Lei 

Complementar nº 304, de 20 de dezembro de 2022.) 

§7º - O benefício será concedido apenas para viagens em território 

nacional. (Acrescentado pela Lei Complementar nº 304, de 20 de dezembro de 2022.) 

§8º - Em situações agravadas de violência e/ou violações de direitos 

(vítimas de violênmcia, pessoas com deficiÊncia e/ou em condições especiais, o 
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benefício poderá ser concedido através de passagem aérea, precedido de 

parecer social que comprove a situação. (Acrescentado pela Lei Complementar nº 304, 

de 20 de dezembro de 2022.) 

 

SEÇÃO V 

MORADIA 

 

Art. 15 – Constituirão Benefícios Eventuais as provisões de acesso ou 

melhoria de unidades habitacionais destinadas à moradia de indivíduos e 

famílias em situação de risco ou de vulnerabilidade social, capaz de atender as 

necessidades vitais básicas do ser humano, nas seguintes modalidades: 

I. ALUGUEL SOCIAL, visando à transferência de recursos para as famílias 

beneficiárias custearem a locação de imóvel que lhes sirva de residência, por 

tempo determinado e não superior a 6 (seis) meses; 

II. AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO destina-se a evitar ou diminuir a 

vulnerabilidade, oferecendo segurança e  promovendo pequenos reparos nas 

condições físicas do imóvel que serve de residência à família, e sera concedido 

em pecúnia, através de cartão social. (Redação dada pela Lei Complementar nº 304, de 

20 de dezembro de 2022.) 

Parágrafo único: Os prazos previstos neste artigo poderão ser reduzidos ou 

majorados nos casos de situação de emergência ou estado de calamidade 

pública formalmente decretada e que tenha a família beneficiária incluída entre 

os atingidos, a partir de informações e levantamentos realizados pela 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. 

 

Art. 16 – O Benefício Eventual de Aluguel Social será destinado 

prioritariamente às famílias que: 

I. Estejam residindo em áreas de risco, de restrição à urbanização ou de 

trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais; 
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II. Tenham a sua moradia interditada por ordem da Coordenadoria 

Municipal de Defesa Civil; 

III. Estejam em situação de calamidade pública com destruição parcial 

ou total do imóvel em que residem; 

IV. Tenham a sua moradia falta de condicionamento na estrutura física 

do imóvel, colocando a vida de menores em risco, mediante declaração da 

Coordenadoria Municipal da Defesa Civil e Estudo Social realizado pela 

Assistente Social do Órgão Gestor. 

 

Art. 17 – Somente poderão ser objeto de locação, para fins de Benefício 

Eventual de Aluguel Social, os imóveis que possuam condições de habitabilidade 

e estejam situados fora de áreas de risco. 

 

Art. 18 – A localização do imóvel, a negociação dos valores com o 

proprietário, a contratação da locação e pagamento mensal ao locador será 

de responsabilidade do Beneficiário. (Redação dada pela Lei Complementar nº 304, de 20 

de dezembro de 2022.) 

 

Art. 19 – O Benefício Eventual de Aluguel Social será concedido em 

prestações mensais ao Beneficiário, através de conta bancária indicada pelo 

mesmo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 304, de 20 de dezembro de 2022.) 

§1º - o pagamento do benefício terá início mediante a apresentação do 

contrato de locação devidamente assinado pelas partes contratantes, contendo 

cláusula expressa de ciência pelo locatário de que o morador é beneficiário do 

Aluguel Social. 

§2º - O beneficiário usufruirá do Aluguel Social pelo período estipulado no 

Artigo 14, tempo hábil para que o poder público ou a família providencie local 

adequado para a nova moradia, e/ou recupere as condições de habitabilidade 

do imóvel residencial original. 
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§3º - Em casos omissos, a Secretaria de Assistência Social e Habitação 

deverá solicitar parecer jurídico à Procuradoria Geral do Município para a 

concessão do benefício. (Acrescentado pela Lei Complementar nº 304, de 20 de dezembro 

de 2022.) 

 

Art. 20 – Os indivíduos e famílias que forem beneficiados com o Aluguel 

Social e não tiverem solução de moradia no prazo máximo de concessão do 

benefício, poderão ter, excepcionalmente, prorrogado o prazo definido no artigo 

15 desta Lei, devendo ser incluídos em programas e projetos de habitação de 

interesse social desenvolvidos por órgãos públicos. 

 

Art. 21 – É vedada a concessão do Benefício Eventual de Aluguel Social a 

mais de um membro da mesma família, concomitantemente. 

 

Art. 22 - Para requerimento e acesso ao Benefício de Aluguel Social 

deverá apresentar a seguinte documentação: 

I. RG e CPF de todos os membros que residem no imóvel maiores de 18 

anos; 

II. Comprovante de residência de que reside no município nos últimos 3 

(três meses); 

III. Comprovante de cadastro da família pelo ESF de onde pertence de 

no mínimo três meses; 

IV. Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos; 

V. Certidão de casamento atualizada e/ou Declaração de União Estável;  

VI. Comprovante de renda e/ou Declaração de renda para autônomos; 

VII. Matrícula atualizada do imóvel e/ou Contrato de locação ou 

Declaração de imóvel cedido. 
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Art. 23 – O valor mensal do Benefício Eventual de Aluguel Social será de 

até um salário mínimo vigente. (Redação dada pela Lei Complementar nº 304, de 20 de 

dezembro de 2022.) 

Parágrafo único: Na hipótese do aluguel mensal contratado ser inferior ao 

valor definido no caput deste artigo, o pagamento limitar-se-á ao valor 

estabelecido no contrato. 

 

 Art. 24 – A concessão do Benefício Eventual de Aluguel Social cessará, 

perdendo direito ao seu recebimento, a família que: 

I. Deixar de atender, a qualquer tempo, aos critérios estabelecidos no 

art. 4º desta Lei; 

II. Por solicitação do beneficiário, a qualquer tempo; 

III. Por liberação da residência original, após a comprovação do órgão 

da Defesa Civil sobre a extinção das condições de risco ou calamidade; 

IV. Por extinção dos motivos que levaram ao aluguel social, após Estudo 

Social realizado pela Assistente Social; 

V. Sublocar o imóvel objeto do benefício;  

 

Art. 24-A: O Auxílio Material de Construção será concedido à famílias que 

não se enquadrarem em programas habitacionais federal e/ou estadual, através 

de insumos até o limite de 01 (um) salário mínimo vigente. (Acrescentado pela Lei 

Complementar nº 217/2018) 

 

Art. 24-B: O Benefício Auxílio Material de Construção será destinado 

prioritariamente às famílias que: (Acrescentado pela Lei Complementar nº 217/2018) 

I.  Estejam em situação de risco, insalubres e inadequadas para a 

sobrevivência humana; 

II. Estejam em situação de calamidade pública com destruição parcial 

do imóvel em que residem; 
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III. Contenham em seu núcleo familiar: crianças, adolescentes, gestantes, 

idosos e pessoas com deficiência física e/ou intelectual. 

IV. Que estejam residindo a pelo menos 02 (dois) anos no Município; 

V. Possuam imóvel próprio. (Redação dada pela Lei Complementar nº 304, de 20 

de dezembro de 2022.) 

 

Art. 24-C: O Benefício será concedido após a realização de: (Acrescentado 

pela Lei Complementar nº 217/2018) 

a. Laudo técnico da situação física do imóvel, mediante declaração da 

Coordenadoria Municipal da Defesa Civil e/ou técnico de Engenharia Civil 

devidamente habilitado no órgão de classe, atestando a necessidade ou não 

da concessão do Auxílio; 

b. Parecer Social da situação socioeconômica da família, atestando a 

necessidade ou não da concessão do Auxílio; 

§1º - Será estipulado o prazo de 30 (trinta) dias após a concessão do 

Auxílio Material de Construção para ser dado início aos reparos, sendo que a 

mão-de-obra ficará sob responsabilidade da família. 

§2º - A equipe técnica do Departamento de Habitação Social realizará o 

acompanhamento familiar durante os reparos e a correta utilização do 

benefício.  

 

SEÇÃO VI 

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 

  

Art. 25 – O Beneficio Eventual em Situação de Emergência ou de 

Calamidade Pública é uma provisão suplementar e provisória da assistência 

social, prestada para suprir necessidades do indivíduo ou da família na 

eventualidade das condições referidas e desde que tenham sido devidamente 

decretadas pelo Poder Executivo Municipal, com vistas a assegurar a 

sobrevivência e a reconstrução da autonomia. 
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Parágrafo único. Para fins desta Lei, entende-se: 

I. desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo 

homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais 

ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais; 

II. situação de emergência: situação anormal, provocada por desastres, 

causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da 

capacidade de resposta do poder público do Município; 

III. estado de calamidade pública: situação anormal, provocada por 

desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento 

substancial da capacidade de resposta do poder público do Município. 

 

Art. 26. É condição para o recebimento do Benefício Eventual em Situação 

de Emergência ou de Calamidade Pública que o indivíduo ou a família, além de 

satisfazer os critérios do art. 4º desta Lei, tenha sido incluído entre os atingidos, a 

partir de informações e levantamentos realizados pela Defesa Civil Municipal ou 

Estadual, ou que sejam removidos de áreas consideradas de risco, por 

prevenção ou determinação do Poder Judiciário. 

 

Art. 27. O benefício Eventual em Situação de Emergência ou de 

Calamidade Pública poderá ser concedido na forma de bens de consumo ou 

serviço, para propiciar condições de qualidade e cidadania aos atingidos, 

dentro das atribuições e colaboração dos poderes público municipal, estadual, e 

federal, incluindo, dentre outros itens: 

I. o fornecimento de água potável; 

II. a provisão e meios de preparação de alimentos; 

III. o suprimento de material de: 

a) abrigamento; 

b) vestuário; 

c) limpeza; 

d) higiene pessoal; 
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IV. demolição de edificações com estruturas comprometidas; 

V. o transporte de atingidos para locais seguros; 

VI. remoção de entulhos e escombros; 

VII. reconstrução ou recuperação de unidades habitacionais atingidas; 

Parágrafo único: Para requerimento e acesso ao Benefício deverá 

apresentar a seguinte documentação: 

I.  Documentos pessoais (RG e CPF) 

II. Comprovante de residência dos últimos 3 (três) meses no município; 

III. Comprovante de cadastro da família pelo ESF de onde pertence; 

IV. Comprovante de renda de todos os membros familiares;  

V. Cartão Bolsa Família, ou comprovante de inscrição do CadÚnico.  

 

CAPÍTULO III 

DAS DIPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 28 - 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, exceto nas situações de emergência e calamidade pública cuja 

responsabilidade cabe a Defesa Civil; 

II. A realização de diagnóstico e monitoramento da demanda para 

constante ampliação da concessão dos benefícios eventuais;  

III. Expedir as instruções e instituir formulários e modelos de documentos 

necessários à operacionalização dos benefícios eventuais. 

 

Art. 29 - Caberá ao Conselho Municipal de Assistência Social fiscalizar e 

avaliar a execução dos benefícios eventuais, bem como, autorizado a reajustar 

através de Resolução os valores dos Benefícios Eventuais de Auxílio-Natalidade, 
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Auxílio-Funeral, Auxílio de Situação de Emergência e/ou Calamidade Pública, 

Aluguel Social e outros. 

§1º. Serão averiguadas e tomadas todas as medidas legais cabíveis, de 

qualquer tipo de denúncias de irregularidade na concessão de benefício 

eventual, realizadas por qualquer cidadão de forma anônima, devendo ser 

encaminhadas ao Centro de Referência Assistência Social e/ou ao Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social da área de abrangência. 

§ 2º. O órgão Gestor da Política de Assistência Social deverá encaminhar 

quadrimestralmente, relatório de que trata esta Lei ao Conselho Municipal de 

Assistência Social e ao Poder Legislativo local. 

§ 3º. Com a aprovação da Resolução nº 39 pelo CNAS de 09 de dezembro 

de 2010, que reordenou os Benefícios Eventuais no âmbito da Política de 

Assistência Social em relação à Política de Saúde, não são provisões da política 

de assistência social os itens referentes à órteses, próteses, tais como aparelhos 

ortopédicos, dentaduras, dentre outros; cadeiras de roda, muletas, óculos, e 

outros itens inerentes à área da saúde, integrantes do conjunto de recursos de 

tecnologia assistiva ou ajudas técnicas, bem como medicamentos, pagamentos 

de exames médicos, apoio financeiro para tratamento de saúde fora do 

município, transporte de doentes, leites e dietas de prescrição especial e fraldas 

descartáveis para pessoas que tem necessidade de uso. 

 

Art. 30 – Os benefícios eventuais previstos nesta Lei serão deferidos pelo 

chefe do Poder Executivo ou por quem vier a ser indicado através de Decreto do 

Executivo. 

 

Art. 31 - Caberá ao Órgão Gestor da Politica de Assistência Social, durante 

a elaboração, pelo poder executivo, de cada projeto de Lei Orçamentária 

Anual, estimar a quantidade de benefícios a serem concedidos durante cada 

exercício financeiro. Para tanto se utilizará de indicadores sociais do Município, 
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levantado pelo numero de atendimentos realizados pela Politica de Assistência 

Social. 

 

Art.32 - As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão a 

conta de dotações próprias consignadas no orçamento municipal, bem como 

de recursos oriundos do FEAS – Fundo Estadual de Assistência Social e de 

doações e repasses financeiros ao FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social. 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 304, de 20 de dezembro de 2022.) 

 

Art. 33 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrario, especialmente a Lei Municipal n° 1251/2005 de 20 

junho de 2005. 

 

 

  São Ludgero – SC, 26 de Setembro de 2017. 

 

 

 

VOLNEI WEBER 

Prefeito de São Ludgero 

 

 

PUBLICADA A PRESENTE LEI NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 

PLANEJAMENTO AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZESSETE. 

 

 

RODRIGO PAVEI 

Secretário de Administração, Finanças e Planejamento 
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