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PROJETO DE LEI Nº 001/2017                    Tiradentes do Sul, RS, 13 de Fevereiro de 2017. 

 

 

 

ESTABELECE NORMAS DE ASSISTÊNCIA SOCI-

AL - SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 

   ALCEU DIEL, Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no 

uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha e propõe ao Legislativo 

Municipal o seguinte Projeto de Lei: 

 

  Art. 1º - O Poder Executivo Municipal, na medida de suas possibilidades financeiras presta-

rá assistência social aos necessitados, residentes no Município de Tiradentes do Sul, RS. 

  Art. 2º - A assistência social municipal será desenvolvida com a participação da comunida-

de, diretamente por ações governamentais e por meio de entidades ligadas à saúde e assistência social, me-

diante a transferência de recursos financeiros através de convênios e recursos próprios.  

  Art. 3º - Entende-se por necessitado, beneficiários da assistência social do Município: 

  I – os indigentes, as pessoas ou grupo familiar sem rendimento do trabalho ou capital ou 

desprovidos de meios financeiros suficientes para prover as necessidades básicas de moradia, educação, 

saúde, transporte e vestuário; 

  II – carentes, as pessoas ou grupos familiares com renda insuficiente para atender uma ou 

mais das necessidades básicas referidas no inciso anterior; 

  III – outras, pessoas ou grupo familiar que, em virtude de circunstâncias especiais, como 

enfermidade ou infortúnios, tenham reduzidas suas possibilidades de atendimento a uma ou mais necessida-

des básicas referidas. 

  Art. 4º - Os auxílios previstos nesta Lei serão concedidos a pessoas consideradas necessita-

das, mediante declaração do beneficiário e/ou os que estiverem cadastradas nas Secretarias Municipais de 

Saúde ou a de Assistência Social. 

  Art. 5º - Para as pessoas necessitadas poderão ser concedidos auxílios de acordo com a ne-

cessidade sob a seguinte forma: 

  I – Material de construção, mão-de-obra para construção ou reforma e recuperação de mora-

dia própria; 

  II – Medicamentos, exames laboratoriais, próteses, internações e demais despesas com tra-

tamento de saúde, não disponíveis na Secretaria Municipal da Saúde, bem como as despesas de deslocamen-

tos; 

  III – Consultas médicas e exames especializados de média e alta complexidade; 

  IV – Auxílio funeral; 

  V – Vestuários e agasalhos; 

  VI – Fotografias para documentos oficiais; 
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  VII – Livros didáticos e material escolar; 

  VIII – 2ª via de documentos; 

  IX – Próteses dentárias; 

  X – Óculos; 

  XI – Transporte de mudanças; 

  XII – Alimentação; 

  XIII – Passagens viárias intermunicipais e interestaduais.  

  XIV – Outros, em função da necessidade e a juízo do órgão municipal competente. 

  Parágrafo Único: Estes auxílios poderão ser pagos aos beneficiários mediante apresentação 

dos comprovantes da despesa, ou diretamente ao profissional ou fornecedor que prestou o serviço ou forne-

ceu o material. 

  Art. 6º - O valor dos auxílios será da seguinte forma: 

A)  O Valor do auxílio de internação será condicionado ao máximo de (30%) trinta por cento do total das 

despesas realizadas, não podendo o auxílio ultrapassar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).  

B) O valor do auxílio dos medicamentos e exames, exceto os provenientes de internações, será de no máxi-

mo 30% (trinta por cento), limitado a R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

  Art. 7º - A autorização para os benefícios desta Lei será fornecida pela Secretaria Municipal 

de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social ou Gabinete do Prefeito.  

  Parágrafo Único: A concessão dos benefícios dos itens I, II e III do artigo 5º desta Lei, inde-

pende da necessidade do requerente, de acordo com a nossa Constituição Federal.  

  Art. 8º - Paralelamente à prestação de assistência social, nos termos desta Lei, será mantido 

sistema de acompanhamento e orientação aos assistidos, visando a melhoria de suas condições econômicas e 

sociais. 

  Art. 9º - O Poder Executivo Municipal poderá delegar prestação de parte dos serviços de 

assistência social ou saúde, mediante convênio com repasse de recursos a entidades assistenciais que com-

provadamente tenham condições de executar estes serviços. 

  Art. 10º - O Executivo Municipal poderá conceder auxílios para despesas de capital e ou 

subvenções sociais a entidades culturais, educacionais, assistenciais, desportivas, e da área da saúde, que se 

fizerem prova de: 

  I – Existência legal; 

  II – Sem fins lucrativos e que os resultados são investidos para atender suas finalidades; 

  III – Que os cargos de direção não sejam remunerados; 

  VI – Que possuam conselho fiscal. 

  Parágrafo Único: Os auxílios e, ou subvenções, principalmente em áreas de saúde poderão 

também ser concedidos a entidades filantrópicas. 

  Art. 11 – As entidades para fazer jus aos benefícios desta lei deverão apresentar os Planos 

de Trabalho e de aplicação para os recursos pleiteados e os pagamentos que somente serão confirmados, 

após aprovados pelo Executivo Municipal e mediante formalização de ato legal. 
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  Art. 12 – O prazo para as entidades prestarem contas é de 90 (noventa) dias, após a liberação 

dos recursos. 

  Art. 13 – As despesas decorrentes com a aplicação da presente Lei, serão suportados pelo 

orçamento vigente e pelas dotações que vieram constar nos orçamentos futuros. 

  Art. 14 – Esta Lei poderá ser regulamentada por Decreto, revogando-se a Lei Municipal nº 

19 de 10 de Maio de 1993 e entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIRADENTES 

DO SUL, aos 13 dias do mês de fevereiro de 2017. 

 

 

 

ALCEU DIEL 

Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 001/2017 

 

 

 Os benefícios eventuais estão previstos no art. 22 da Lei nº 8.742/93 – Lei Orgânica de Assistência 

Social – LOAS. Eles são benefícios da Política de Assistência Social de caráter suplementar e provisório, 

prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimentos, mortes, situações de vulnerabilidade tempo-

rária e de calamidade pública. 

 Os benefícios eventuais integram as garantias do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, e 

são regulados no município por meio de Lei e ou Resolução dos conselhos municipais ou por iniciativa do 

gestor municipal, portanto, os seus beneficiários também são usuários dos serviços socioassistenciais no 

município. 

 O serviço de concessão dos benefícios eventuais de que trata esta Lei visa o atendimento das neces-

sidades humanas básicas e deve ser integrado aos demais serviços, programas, projetos e benefícios de assis-

tência social no município, integrando assim as garantias do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

bem como os usuários e pacientes vinculados ao Sistema de Saúde. 

 Segundo a LOAS e o SUS, os municípios brasileiros e o Distrito Federal são responsáveis pela pres-

tação dos benefícios, o que significa regulamentar, destinar recursos e realizar o pagamento, assim como, 

disponibilizar uma estrutura de atendimento aos beneficiários, preferencialmente integrada aos demais ser-

viços, programas, projetos e benefícios de assistência social e saúde, prestados no local de moradia dos be-

neficiários. 

 Também cabe ao município, dentro da sua responsabilidade e das suas prerrogativas, a concessão de 

benefícios na área da Saúde, principalmente pela universalidade do Sistema Único de Saúde, em que a Saú-

de é um direito do cidadão é um dever da União, Estado e Municípios. 

 Cabe ressaltar, que o referido Projeto de Lei foi apresentado com detalhamento dos percentuais ao 

Conselho Municipal de Saúde, em reunião realizada no último dia 08 de fevereiro de 2017.  Também infor-

mamos que os auxílios descritos no referido projeto de lei, são  praticamente, os que já vinham sendo execu-

tados nos últimos anos.. 

 Para tanto, pede-se aprovação do presente Projeto de Lei, uma vez que estabelece critérios claros de 

concessão de benefícios para os cidadãos de Tiradentenses. 

 

    Tiradentes do Sul, RS, 13 de fevereiro de 2017. 

 

 

ALCEU DIEL 

Prefeito Municipal 
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