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LEI N° 295/2017 

 

 

REGULA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO 

FUNERAL COMO EVENTUAL BENEFÍCIO  

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

 

 

 

ELOMAR ROCHA KOLOGESKI, Prefeito de Barão do Triunfo - RS, no uso das 

atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono o 

seguinte projeto de LEI: 

 

Art. 1º - Pela presente lei, fica instituído o benefício do Auxilio Funeral às pessoas em 

situação de vulnerabilidade social, moradoras e/ou residentes em Barão do Triunfo. 

 

Art. 2º - 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. 3º - O benefício eventual destina-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de 

arcar, por conta própria, com o enfrentamento de sepultamento de familiares de 1º e 2º 

graus, 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 o acesso aos benefícios 

eventuais, é igual ou inferior a meio (1/2) salário mínimo e será concedido mediante 

estudo socioeconômico realizado por profissional devidamente habilitado e qualificado na 

área especifica. 

Art. 5º- Os auxílios previstos nesta Lei serão concedidos aos usuários cadastrados na 

Secretaria da Assistência Social. 
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Parágrafo Único – A prioridade na concessão dos benefícios eventuais será para a criança, 

a família, o idoso, a pessoa portadora de necessidades especiais, gestantes e os casos de 

situações de emergência e estado de calamidade pública. 

Art. 6º - O benefício eventual, na forma de auxílio funeral, constitui-se em uma prestação 

temporária não contributiva, de Assistência Social, em bens ou em prestação de serviço 

para reduzir vulnerabilidade provocada por morte de membro da família. 

Art. 7º - O alcance do benefício funeral, preferencialmente, será distinto em modalidade 

de: 

I – Custeio das despesas de urna funerária, transporte, velório e sepultamento, até o valor 

de trinta e três por cento (33%) do valor do salário mínimo nacional. 

Parágrafo Único - Os beneficiários de auxílio pecúlio, seguros ou de outros benefícios 

recebidos de entidades ou instituições privadas ou públicas, decorrentes da morte de 

membro da família, não farão jus ao benefício na modalidade previsto nesta Lei. 

Art. 8º - O benefício de auxílio funeral deve ser requerido e pago diretamente ao integrante 

da família beneficiária: mãe, pai, parente até segundo grau ou pessoa autorizada mediante 

procuração. 

Parágrafo Único - O requerimento dos benefícios funeral deverá ser apresentado, por 

membro da família, no prazo de até 30 (trinta) dias após o funeral. 

Parágrafo Único - O fornecimento do serviço ou auxílio dependerá sempre da existência 

de dotação orçamentária.  

Art. 9º - Caberá ao órgão gestor da Política de Assistência Social do Município expedir as 

instruções e instituir formulários e modelos de documentos necessários à 

operacionalização do benefício regulamentado por esta Lei. 

 

Art. 10 - Caberá ao Conselho Municipal de Assistência Social fornecer ao Município 

informações sobre irregularidades na execução do benefício bem como avaliar e propor, a 

cada ano, a reformulação dos valores dos benefícios eventuais de auxílio-natalidade e 

auxílio-funeral. 
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Art. 11 - As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária 

própria, prevista, a cada exercício financeiro, na Lei Orçamentária Anual. 

 

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

 

 

 

 

 

Gabinete do Prefeito, 22 de agosto de 2017 

 

 

 

 

 

 

Elomar Rocha Kologeski 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE 

 

Em:   /   / 

 

 

JAIR NUNES SOARES 

Secretário da Administração 
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