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LEI Nº 6.546 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Dispõe sobre a regulamentação dos 
critérios de concessão dos Benefícios 
Eventuais no âmbito da Política de 
Assistência Social no Município de Vila 
Velha e revoga a Lei Municipal nº 3.187, 
de 06 de maio de 1996.  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, faço 
saber que a Câmara aprovou eu sanciono a seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º A concessão dos benefícios eventuais é direito garantido na Lei Federal nº 
8.743/1993 (Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS) e na Lei Federal do Sistema 
Único de Assistência Social nº 12.435 de 06 de julho de 2011, regulamentada pela 
Lei Municipal n° 5.719 de 26 de Fevereiro de 2016. 

Art. 2º 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 risco e fragiliza a manutenção do indivíduo, a 
unidade da família e a sobrevivência de seus membros. 

Art. 3º Nos termos desta Lei fica instituída a concessão de benefícios eventuais, no 
âmbito do município, que poderão ser conferidos através de bens de consumo ou 
pecúnia, nas seguintes formas:  

I - Benefício por Natalidade; 

II - Benefício por Morte;  

III - Benefício em Situações de Vulnerabilidade Temporária.  

Parágrafo único. Em caso de ocorrência de situações de calamidade pública e 
emergência, em consonância com a LOAS e a Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais, visando promover o apoio e atenção a população atingida será 
ofertado o Serviço de Proteção em Situações de Calamidade Pública e Emergências e 
a integração com os Serviços Socioassistenciais, Benefícios Eventuais regulamentos 
por esta Lei e a Defesa Civil.  

Art. 4º O benefício eventual é uma modalidade de provisão da proteção social básica 
de caráter suplementar, temporário e não contributiva da Assistência Social, que 
integra organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 
com fundamentação nos princípios da cidadania, nos direitos sociais e humanos. 

CAPÍTULO II 
DOS REQUISITOS 
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Art. 5º São requisitos para a concessão de benefícios eventuais:  

I - ser residente no município de Vila Velha, apresentando-se para tanto, comprovante 
de residência nos termos legais aceitos por órgãos oficiais; 

II - ter renda per capta familiar igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo 
vigente, ressalvados os casos de calamidade pública; 

III - estar inserido no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, 
estar com o cadastro em andamento ou ser elegível; 

§ 1° A comprovação de renda se dará através da apresentação da Carteira de Trabalho 
e Previdência Social ou contracheque ou contrato de trabalho, ou na ausência destes, 
por declaração do próprio requerente ou seu representante legal. 

§ 2° A renda auferida através de Programas Sociais de Transferência de Renda 
concedidos pelo Governo Federal, Estadual e Municipal não contarão como renda da 
família, exceto o Benefício de Prestação Continuada - BPC. 

§ 3° A família que não tiver seus dados no Cadastro Único deverá a este ser 
encaminhado para inscrição no ato do requerimento do benefício eventual. 

§ 4º Poderão se inscrever no Cadastro Único as famílias de baixa renda que consoante 
com o Decreto Federal nº. 6.135/2017, art. 4º, inciso II, são definidas como: 

a) aquelas com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou;  

b) aquela que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos.    

§ 5º Os benefícios eventuais serão concedidos às famílias, mediante avaliação 
socioassistencial e parecer técnico expedido por profissional devidamente habilitado 
e, ainda, quando houver necessidade, poderá ser realizada visita domiciliar de forma 
complementar e, que atendam aos critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social, nos termos do inciso I do artigo 15 e artigo 22 da Lei Federal nº 
8.742/1993. 

§ 6º Em casos de suspeita ou denúncia de irregularidades ou falsidade na declaração 
do requerente será instaurado procedimento administrativo para apuração dos fatos e, 
em casos de confirmação dos fatos, cópia do documento será encaminhado à 
autoridade policial e ao Ministério Público para as devidas sanções ou penalidades.   

CAPÍTULO III 
DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

Art. 6º Os Benefícios Eventuais por Natalidade ou por Morte consistem em uma 
prestação temporária, não contributiva da assistência social, para reduzir 
vulnerabilidade provocada por nascimento ou por morte de membro da família ou por 
situações do cotidiano que promovam a vulnerabilidade temporária e, deverão ser 
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solicitados através de requerimento específico fornecido pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social – SEMAS. 

Art. 7º Os Benefícios por Natalidade ou por Morte terão o valor equivalente até 01 
(um) salário mínimo vigente. 

SEÇÃO I 
Benefício por Natalidade 

Art. 8º O benefício eventual na forma de benefício por natalidade constitui-se em 
prestação temporária e não contributiva da assistência social, para reduzir a 
vulnerabilidade provocada pelo nascimento de um novo membro da família. 

Art. 9º O Benefício por Natalidade será concedido na forma de pecúnia ou bens de 
consumo em produtos de higiene pessoal e vestuário para o nascituro, atenderá 
preferencialmente: 

I - atenção à necessidade do nascituro; 

II - apoio à mãe nos casos de natimorto e morte do recém-nascido; 

III - apoio à família no caso de morte da mãe. 

§ 1° A família fará jus ao benefício natalidade mediante:  

a) comprovação de gestação através da apresentação do cartão de acompanhamento 
do pré-natal, se a concessão for antes do nascimento;  

b) apresentação de cópia da certidão de nascimento da criança, que deverá ser 
carimbada no verso por servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social, se a 
concessão for após o nascimento;  

c) requerimento apresentado pela mãe e, na impossibilidade da mãe requerer, por 
representante legal, mediante apresentação de documentos originais de Identidade, 
CPF e comprovação de residência da mãe. 

§ 2º A família poderá requerer o auxílio a partir do sétimo mês de gestação ou em até 
30 (trinta) dias após o nascimento, na forma do art. 15, § 3º, desta Lei. 

§ 3º O auxílio por Natalidade deverá ser concedido até 30 (trinta) dias após o 
recebimento do requerimento. 

§ 4º Caso a gestante seja menor de 18 (dezoito) anos de idade, deverá ser 
encaminhada para o acompanhamento do Centro de Referência da Assistência Social 
- CRAS e, quando couber, pelo Centro de Referência Especializado da Assistência 
Social - CREAS. 

SEÇÃO II 
Auxílio por Morte 
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Art. 10. O benefício eventual de auxílio por morte constitui-se em uma prestação 
temporária, não contributiva da assistência social, de bens de consumo, para reduzir a 
fragilidade provocada pela morte de membro da família. 

Art. 11. O Benefício por Morte consiste na prestação de serviço e bens de consumo, 
na forma de concessão de urna funerária, translado do corpo, velório e sepultamento, 
sendo concedidos conjuntamente ou de acordo com o requerimento; 

§ 1º O requerimento do benefício por morte será realizado imediatamente após o 
falecimento do membro da família, mediante contato junto ao Centro de Referência 
da Assistência Social ou servidor de plantão. 

§ 2º A comprovação por morte deverá ser feita mediante requerimento por integrante 
da família, em casos de pessoas que moram sozinhas pelo responsável pelo registro 
do óbito e, excepcionalmente, para pessoas em situação de rua, por requisição da 
Secretaria Municipal de Assistência Social com documentos dos órgãos competentes. 

§ 3º O requerimento do benefício será realizado mediante a apresentação de 
documento de identificação e CPF do requerente, comprovante de residência do 
falecido e da cópia da certidão de óbito que deverá ser carimbada no verso, por 
servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social, no ato da concessão do 
benefício.   

§ 4° A taxa de utilização do cemitério e sepultamento será requerida junto de setor 
específico da Prefeitura, caberá ao requerente solicitar a declaração de isenção junto 
às unidades de concessão do auxílio por morte. 

§ 5° O benefício por morte deverá ser concedido imediatamente após o recebimento 
do requerimento ou em até 30 (trinta) dias. 

Seção III 
Benefício por vulnerabilidade temporária 

Art. 12. O benefício em situações de vulnerabilidade temporária caracteriza-se como 
uma provisão suplementar provisória de assistência social, concedido durante período 
de até 03 (três) meses, prorrogáveis pelo mesmo prazo, mediante avaliação técnica e 
social, para suprir a família em situações de vulnerabilidade temporária, que 
envolvam acontecimentos do cotidiano dos cidadãos. 

Art. 13. O benefício por vulnerabilidade temporária poderá se apresentar de 
diferentes formas produzindo diversos padecimentos: 

I - Riscos: ameaça de sérios padecimentos; 

II - Perdas: privação de bens e de segurança material; 

III - Danos: agravos sociais e ofensa; 
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Parágrafo único. Os riscos, perdas e os danos podem decorrer à concessão 
conforme:  

a) privação de alimentação – concessão de cesta básica;  

b) privação de meio de locomoção municipal – concessão de vale social;  

c) privação de meio de locomoção intermunicipal e estadual – concessão de passagem 
rodoviária.  

Art. 14. A concessão de benefício por privação de alimentação não será concedida de 
forma permanente, o requerente será encaminhado para o acompanhamento e 
avaliação contínua junto ao Centro de Referência da Assistência Social – CRAS e 
quando couber, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - 
CREAS, durante o período de concessão do benefício, visando a superação da 
situação de vulnerabilidade apresentada quando do requerimento do benefício. 

  
Parágrafo único. No caso de necessidade de manutenção da concessão, caberá ao 
profissional devidamente habilitado justificar por meio de estudo social e 
acompanhamento detalhados em registro do prontuário, a permanência da família na 
qualidade de beneficiária e a duração máxima do período de concessão dentro dos 
limites desta Lei. 

Art. 15. A concessão de benefícios por privação de meio de locomoção atenderá, 
preferencialmente:  

I – às necessidades de retorno de indivíduos e famílias a cidade natal, para 
afastamento de situações de violação de direitos; 

II – às situações de migrações; 

III – às situações de inesperada que coloquem o indivíduo e a família em risco e 
insegurança social.  

CAPÍTULO IV 
DO ORGÃO GESTOR E DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
 

Art. 16. Constitui órgão gestor da Política Municipal de Assistência Social a 
Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS que provisionará os benefícios 
eventuais através do Fundo Municipal de Assistência Social – FMASVV. 
 
Art. 17. Compete a Secretaria Municipal de Assistência Social no que tange aos 
benefícios eventuais: 
 
I - à coordenação, operacionalização, concessão e o acompanhamento da prestação 
dos benefícios eventuais; 
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II - a realização de estudos e monitoramento das demandas;  
 
III - expedir orientações, formulários e instruções necessários a operacionalização 
dos benefícios eventuais;  
 
IV - dotar o Conselho Municipal de Assistência Social de informações acerca da 
operacionalização dos benefícios eventuais; 
 
V - provimento de dotação orçamentária, a cada exercício financeiro, no Fundo 
Municipal de Assistência Social - FMASVV com recursos advindos de fonte federal, 
estadual e municipal para o financiamento dos benefícios eventuais; 
 
VI – promover ações de ampla divulgação dos benefícios eventuais e seus critérios de 
concessão. 
 
Parágrafo único. Caberá ao órgão gestor, mediante aprovação do Conselho 
Municipal de Assistência Social, a regulamentação dos procedimentos quanto à 
concessão dos benefícios eventuais em suas unidades de atendimento. 
 
Art. 18.  Ao Conselho Municipal de Assistência Social compete: 
 
I - fornecer ao Município informações que visem avaliar e regulamentar os benefícios 
previstos nesta Lei; 
 
II – deliberar sobre a forma, os requisitos, a ampliação e/ou redução do atendimento e 
a inclusão ou exclusão de novos benefícios; 
 
III – acompanhar, avaliar e fiscalizar a utilização dos recursos do Fundo Municipal 
de Assistência Social para esse fim; 
 
IV - fornecer ao Município informações sobre irregularidades na execução e no 
regulamento dos benefícios eventuais. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 19. Os benefícios eventuais deverão ser concedidos conforme descrito no 
Capítulo III na seção correspondente desta Lei. 

Art. 20. As despesas decorrentes dos benefícios eventuais se darão em consonância 
com a disponibilidade orçamentária do órgão gestor da política de assistência social.  

Art. 21. A concessão dos benefícios previstos nesta Lei poderá ocorrer 
cumulativamente entre os tipos e conforme a necessidade do indivíduo ou família. 

Art. 22. Toda concessão se dará mediante avaliação socioeconômica e/ou 
acompanhamento do indivíduo ou família beneficiária, pela equipe técnica de 
referência das unidades da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial, de 
acordo com a forma do(s) benefício(s) requerido(s).  
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§ 1º Na comprovação das necessidades para a concessão do benefício eventual são 
vedadas quaisquer situações de constrangimento ou vexatórias. 

§ 2º A ausência de documentação pessoal não será impedimento para a concessão de 
qualquer benefício eventual. 

§ 3º A concessão dos benefícios dar-se-á na unidade de referência pública (CRAS, 
CREAS, Centro POP e pela equipe técnica designada pela situação de calamidade 
pública e emergencial, conforme o caso) que deverá encaminhar o indivíduo e/ou 
família para aquisição de documentação civil e demais registros para ampla 
cidadania.  

Art. 23. 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.  

Parágrafo único. Não são provisões da política de assistência social os itens 
referentes à órteses e próteses, tais como aparelhos ortopédicos, dentaduras, dentre 
outros; cadeiras de roda, muletas, óculos e outros itens inerentes à área de saúde, 
integrantes do conjunto de recursos de tecnologia assistida ou ajudas técnicas, bem 
como medicamentos, pagamento 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 têm necessidades de uso, 
conforme Resolução do CNAS n° 39 de 09 de dezembro de 2010. 
 
Art. 24. Ficam revogadas todas as disposições em contrário, em especial, a Lei nº 
3.187 de 06 de maio de 1996.  
 
Art. 25. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
Vila Velha, ES, 21 de dezembro de 2021. 

 
 
 

ARNALDO BORGO FILHO 
Prefeito Municipal 
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