
 
DECRETO Nº 1447-01/2021 

 
 

Regulamenta os critérios para provisão 

de benefícios eventuais no âmbito da 
Política Municipal de Assistência Social 

do Município de Cruzeiro do Sul /RS. 

 
 
 JOÃO HENRIQUE DULLIUS, Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul/RS, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, especialmente 
em conformidade com as disposições contidas na Lei Orgânica Municipal e em 
observância a Lei Municipal 1726-04/2021 e Resolução 04/2020; 

 

 
DECRETA: 
 

 Art. 1º O benefício eventual é uma modalidade de provisão 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. 2º São formas de benefícios eventuais:  
 
 I- Auxílio-natalidade; 
 II- Auxílio-funeral; 
 III- Outros benefícios eventuais para atender necessidades advindas de 
situações de vulnerabilidade temporária; 
 IV- Auxílio de situação de calamidade pública. 
 
 Parágrafo Único: A prioridade na concessão dos benefícios eventuais será 
para a criança, família, o idoso, a pessoa com deficiência, a gestante e a nutriz.  
 
 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 benefício eventual, na forma de auxílio-natalidade, constitui-se em 
uma prestação temporária, não contributiva da assistência social, em bens de 

consumo ou serviços, para reduzir vulnerabilidade provocada por nascimento de 
membro da família. 
 
 Art. 5º O alcance do benefício natalidade é destinado à família e terá, 
preferencialmente, entre suas condições: 
 
 I – atenções necessárias ao nascituro; 
 II -  apoio à mãe no caso de morte do recém-nascido; 
 III – apoio à família no caso de morte da mãe.  
 



 § 1º Os bens de consumo consistem no enxoval do 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. 
 
 § 2º  O requerimento do benefício natalidade deve ser realizado até noventa 
dias após o nascimento. 
 
 § 3º O benefício natalidade deve ser pago até trinta dias após o requerimento. 
 
 § 4º A morte da criança não inabilita a família a receber o benefício 
natalidade. 
 
 Art. 6º O benefício eventual, na forma de auxílio-funeral, constitui-se em 
uma prestação temporária, não contributiva da assistência social, em bens de 
consumo ou serviços, para reduzir vulnerabilidade provocada por morte de membro 
da família. 

 
 Art. 7º O alcance do benefício funeral, preferencialmente, será distinto em 
modalidades de: 
 
 
 I - custeio das despesas de urna funerária, de velório e de sepultamento; 
 
 II - custeio de necessidades urgentes da família para enfrentar os riscos e 
vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou membro; e 
   
 III - ressarcimento no caso de perdas e danos causados pela ausência do 
benefício eventual no momento em que este se fez necessário. 
 
 Art. 8º O benefício funeral pode ocorrer na forma de bens e consumo ou na 
prestação de serviços. 
 
 § 1º Os serviços podem cobrir o custeio de despesas de urna funerária, 
velório e/ou sepultamento, no valor máximo de R$ 1000,00 (um mil reais), sendo 
que o transporte funerário (translado), dentre outros serviços inerentes que 
garantam a dignidade e o respeito à família beneficiária, deve ser avaliado pela 
equipe técnica responsável pelo atendimento. 
 
 § 2º Em caso de ressarcimento das despesas previstas no § 1º, a família pode 
requerer o benefício até trinta dias após o funeral. 
 
 § 3º O benefício funeral, em caso de ressarcimento, deve ser pago até trinta 
dias após o requerimento. 
 
 §4º O pagamento do ressarcimento será equivalente ao valor das despesas 
previstas no § 1º. 
 
 Art. 9º Os benefícios natalidade e funeral serão devidos à família em número 
igual ao das ocorrências desses eventos. 
 
 Art. 10 Os benefícios natalidade e funeral devem ser acessados diretamente 
por um integrante da família beneficiária: mãe, pai, parente até segundo grau ou 
pessoa autorizada mediante procuração. 
 
 Art. 11 O benefício prestado em virtude de vulnerabilidade temporária será 
destinado à família ou ao indivíduo visando minimizar situações de riscos, perdas e 



danos, decorrentes de contingências sociais, e deve integrar-se à oferta dos Serviços 
socioassistenciais, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e a inserção 
comunitária. 
 
 Parágrafo único. O benefício será concedido na forma de bens de consumo 
e/ou serviços, em caráter temporário, sendo o seu valor e duração definidos de 
acordo com o grau de complexidade da situação de vulnerabilidade e risco pessoal 
das famílias e indivíduos, identificados nos processos de atendimento dos serviços. 
 
 Art. 12 A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento 
de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos:  
 
 I – riscos: ameaça de sérios padecimentos;  
 II – perdas: privação de bens e de segurança material;  
 III – danos: agravos sociais e ofensa.  
 

 Parágrafo único. Os riscos, perdas e danos podem decorrer de: 
 

a) Ausência de documentação;  
b) Necessidade de mobilidade intraurbana para garantia de acesso aos 
serviços e benefícios socioassistenciais;  
c) Necessidade de passagem ou transporte para outra unidade do Estado do 
Rio Grande do Sul, com vistas a garantir a convivência familiar e 
comunitária;  
d) Ocorrência de violência física, psicológica ou exploração sexual no âmbito 
familiar ou ofensa à integridade física do indivíduo;  
e) Perda circunstancial ocasionada pela ruptura de vínculos familiares e 
comunitários;  
f) Processo de reintegração familiar e comunitária de pessoas idosas, com 
deficiência ou em situação de rua; crianças, adolescentes, mulheres em 
situação de violência e famílias que se encontram em cumprimento de 
medida protetiva;  
g) Ausência ou limitação de autonomia, de capacidade, de condições ou de 
meios próprios da família para prover as necessidades alimentares de seus 
membros.  
Paragrafo Único: O auxílio com alimentação será prestado conforme anexo 
B. 
 

 Art. 13 Os benefícios eventuais prestados em virtude de desastre ou 
calamidade pública constituem-se provisão suplementar e provisória de assistência 
social para garantir meios necessários à sobrevivência da família e do indivíduo, 
com o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e 
pessoal. 
 
 Art. 14 As situações de calamidade pública e desastre caracterizam-se por 
eventos anormais, decorrentes de baixas ou altas temperaturas, tempestades, 
enchentes, secas, inversão térmica, desabamentos, incêndios, epidemias, os quais 
causem sérios danos à comunidade afetada, inclusive à segurança ou à vida de 
seus integrantes, e outras situações imprevistas ou decorrentes de caso fortuito. 
 
 Parágrafo único. O benefício será concedido na forma de bens de consumo 
e/ou serviços, em caráter provisório e suplementar, sendo seu valor fixado de 
acordo com o grau de complexidade do atendimento de vulnerabilidade e risco 
pessoal das famílias e indivíduos afetados. 

 
Art. 15 Ao Município compete: 



 

 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. 16 Ao Conselho de Assistência Social compete fornecer ao Município, 
informações sobre irregularidades na aplicação do regulamento dos benefícios 
eventuais, avaliar e reformular, se necessário, a cada ano, a regulamentação de 
concessão e valor dos benefícios natalidade e funeral. 

 
 Art. 17 O Município deve promover ações que viabilizem e garantam a ampla 

e periódica divulgação dos benefícios eventuais e dos critérios para sua concessão. 
 
 Art. 18 O critério de renda mensal per capita familiar para acesso aos 
benefícios eventuais deve cumprir ao determinado no art. 22 da Lei 8.742, de 1993, 
é fixado em valor inferior ou igual a ¼ do salário mínimo, salvo avaliação 
excepcional da equipe técnica responsável pelo atendimento à família. 
 
 Art. 19 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 
 

    GABINETE DO PREFEITO, 12 de março de 2021. 
 
 
 

 
 

       
                                                                                  JOÃO HENRIQUE DULLIUS 

                  Prefeito Municipal 
 

 
 
 
Registre-se e Publique-se 
 
 
 

 
VOLMIR ALOÍSIO DULLIUS 
Sec. Administração e Finanças 


