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Publicação de Atos do Poder Executivo Municipal 

 

 

AVISO LICITAÇAO  

 

Aviso de Licitação 

Pregão Presencial Registro de Preços nº 032/2017 

Proc. nº. 037/2017 

O Município de São José do Jacuri/MG Aquisição de 

medicamentos e material hospitalar destinado à manutenção 

da Secretária Municipal de Saúde do município de são José do 

Jacuri conforme especificações contidas no anexo I do edital. 

Tipo: Menor preço item. Abertura: 19/05/2017 às 09:00 hs. 

Maiores informações no prédio da Prefeitura. 

tel:(33)34331314 E-mail licitaja@hotmail.com.br pregoeira: 

Viviane Silva Ferreira Pena 

DECRETO 

 

DECRETO Nº024, 02 DE MAIO DE 2017. 

“Dispõe sobre a 

regulamentação da Lei 

Municipal nº. 867, de 02 

de março de 2017, que 

trata do Programa – 

“Trabalho e 

Cidadania”- PTC, e dá 

outras providencias.” 

 

O Prefeito Municipal de São José do 

Jacuri - MG, no uso de suas atribuições legais 

e em conformidade com o artigo 14 da Lei 

Municipal nº.867, de 02 de março de 2017; 

 

RESOLVE: 

Art.1º - O Programa “Trabalho e 

Cidadania”, tem por objeto qualificar os 

munícipes, cidadãos jacurienses, na faixa de 

18 a 45 anos, pertencentes à famílias de baixa 

renda, que não exerçam atividade remunerada 

ou que estejam desempregados. 

Parágrafo Único -  O Programa 

“Trabalho e Cidadania” ficará a cargo da 

Secretaria Municipal de Administração, 

podendo o poder executivo baixar Portarias, 

quando couber, estabelecendo normas e 

procedimentos para a sua implementação 

controle, acompanhamento e fiscalização. 

Art. 2º - O Programa “Trabalho e 

Cidadania” constituirá: 

I – na concessão de auxílio pecuniário 

aos beneficiários do programa pelo Município 

de São José do Jacuri, através da Secretaria 

Municipal de Administração, no valor de 

R$400,00 (quatrocentos reais); 

II – na realização de atividades de 

profissionais na Prefeitura Municipal ou em 

entidades conveniadas ou parcerias, com o 

intuito na qualificação, com cumprimento da 

carga horária máxima equivalente a 04 

(quatro) horas diárias e/ou 20 (vinte) horas 

semanais; 

III – no acompanhamento aos 

beneficiários pela Secretaria Municipal de 

Ação Social, visando ajudá-los em seu esforço 

de qualificação profissional. 

Parágrafo Único – O pagamento do 

auxílio-pecuniário será feito, 

proporcionalmente à carga horária da atividade 

desempenhada, mediante crédito ou cheque 

bancário em nome do beneficiário do 

Programa “Trabalho e Cidadania” – PTC. 

Art.3º -  Para fins do Programa 

“Trabalho e Cidadania” – PTC, será 

considerado possível beneficiário(a) a pessoa 

que não exerça atividade remunerada ou esteja 

desempregado(a), há pelo menos três meses, e 

não possua rendimentos próprios. 

Parágrafo Único – o benefício será 

concedido a apenas um membro de cada 

família. 

Art. 4º - Para habilitar-se ao Programa 

“Trabalho e Cidadania”, o beneficiário(a) 

deverá preencher os seguintes requisitos, 

cumulativamente: 

I – estar desempregado(a) há pelo 

menos três meses e não estar recebendo o 

seguro desemprego; 

II – não estar cursando o ensino 

superior; 

tel:(33)34331314
mailto:licitaja@hotmail.com.br
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III – comprovar que é residente e 

domiciliado no Município de São José do 

Jacuri há, no mínimo, 04 (quatro) anos; 

IV – pertencer, prioritariamente, á 

família de baixa renda que não esteja 

selecionada e/ou sendo beneficiada pelo 

Programa “Trabalho e Cidadania” do Governo 

Federal; 

V – assinar Termo de Compromisso e 

Responsabilidade, Anexo I, deste Decreto, 

junto a Secretaria Municipal de 

Administração, declarando ter conhecimento 

das regras do Programa “Trabalho e 

Cidadania”, ás quais se sujeitará, sob pena de 

sofrer as sanções previstas no art.11, §1º, da 

Lei Municipal nº. 867, de 02 de março de 

2017; 

VI – estar matriculado em 

estabelecimento da rede municipal/estadual de 

ensino ou comprovar a conclusão do ensino 

fundamental ou ensino médio. 

Parágrafo Único – Para efeitos do 

Programa “Trabalho e Cidadania”, considera-

se como família a unidade nuclear 

eventualmente ampliada por outros indivíduos 

que com ela possuam laços de parentesco ou 

de afinidade, que forme grupo doméstico, 

vivendo sob o mesmo teto e que mantém pela 

contribuição de seus membros. 

Art.5º - Para participar do Programa 

“Trabalho e Cidadania” – PTC, o 

beneficiário(a), além de cumprir os requisitos 

estabelecidos no art.7º desta lei, deverá: 

I – manter frequência escolar igual ou 

superior a 75%(setenta e cinco por cento) das 

aulas no mês de benefício; 

II – cumprir a carga horária fixada para 

as atividades profissionais; 

III – não ultrapassar os limites de faltas 

estipuladas no Termo de Compromisso e 

Responsabilidade, não superior a 10% (dez por 

cento). 

§1º - Haverá obrigatoriedade, no inciso 

I, nos casos em que o bolsista estiver em idade 

escolar e não tenha concluído o ensino 

fundamental. 

§2º - A participação no Programa 

“Trabalho e Cidadania” não gerará quaisquer 

vínculos empregatícios ou profissionais entre o 

beneficiário e o Município de São José do 

Jacuri. 

§3º - A fiscalização e o 

acompanhamento das atividades descritas 

neste artigo, referentes ao Programa “Trabalho 

e Cidadania”, será feita pela Secretaria 

Municipal de Administração e com o apoio da 

Secretaria Municipal de Ação Social. 

Art.6º - Além dos critérios 

estabelecidos nesta Lei, o Programa “Trabalho 

e Cidadania”, será implantado observando-se 

que: 

I – a escolha dos beneficiários será 

realizada pela Secretaria Municipal de 

Administração, com apoio da Secretaria 

Municipal de Ação Social, através de cadastro, 

de forma a priorizar jovens e adultos que 

estejam matriculados em estabelecimento da 

rede municipal/estadual de ensino ou que 

comprovem a conclusão do ensino 

fundamental ou ensino médio; 

II – caberá a Secretaria Municipal de 

Administração, com o apoio da Secretaria 

Municipal de Ação Social analisar e definir as 

situações excepcionais para cadastro no 

Programa “Trabalho e Cidadania”. 

III – O cadastro terá o seguinte critério: 

a) serão ofertadas 16 (dezesseis) vagas 

aos beneficiários do PTC; 

b) a escolha dos beneficiários,  será 

realizada conforme a ordem de 

inscrição em cadastro de forma 

subsequente crescente, a ser realizado 

pela Secretaria Municipal de 

Administração com apoio da Secretaria 

Municipal de Assistência Social;  

c) cada beneficiário permanecerá no 

programa por 01 (um) período de 04 

meses, mediante celebração de  Termo 

de  Compromisso, podendo o Termo de 
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Compromisso ser prorrogado, com 

duração máxima de 03 (três) anos. 

d) Ao final do programa o beneficiário 

receberá uma carta de recomendação 

e/ou declaração de capacitação. 

Art.7º - Serão classificados para o 

Programa - Trabalho e Cidadania, os 

candidatos que preencherem os requisitos de 

cadastro descritos na alínea “b” do inciso III 

do Art. 6º deste Decreto, e o cumprimento de 

exigências obrigatórias de documentação, 

descrito na Lei Municipal nº. 867, de 02 de 

março de 2017;  

Art.8º – A concessão dos benefícios 

previstos no art.2º deste Decreto, será 

interrompido quando: 

I – o beneficiário obtiver ocupação 

remunerada comprovada; 

II – o beneficiário que tiver frequência 

inferior a 75%(setenta e cinco por cento) das 

aulas do mês de benefício, sem justificativa 

acompanhada de documento comprobatório; 

III – forem descumpridos quaisquer 

dos requisitos previstos nos arts. 4º e 5º deste 

Decreto, ou desatendidas as cláusulas firmadas 

no Termo de Compromisso e 

Responsabilidade. 

Art.9º – Será excluído do Programa 

“Trabalho e Cidadania”, pelo prazo de cinco 

anos, ou definitivamente, se reincidente, o 

beneficiário(a) que prestar declaração falsa ou 

usar de qualquer meio ilícito, para a obtenção 

de vantagens. 

§1º - Na hipótese de recebimento ilícito 

do auxílio, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis, o beneficiário será obrigado a efetuar 

o ressarcimento integral da importância 

recebida indevidamente corrigida na forma da 

legislação aplicável. 

§2º - Ao servidor público, agente de 

entidade conveniada ou parceria que concorra 

para a concessão ilícita do benefício aplicam-

se, sem prejuízo das sanções civis, penais e 

administrativas cabíveis, multa equivalente ao 

dobro dos rendimentos ilegalmente pagos, 

corrigidos na forma prevista na legislação 

estadual aplicável. 

Art.10 -  O Poder Executivo Municipal 

poderá celebrar convênios com entidades de 

direito público, bem como estabelecer 

parcerias com empresas particulares e 

entidades de direito privado, patronais e 

sindicais, visando o desenvolvimento das 

atividades relativas ao Programa “Trabalho e 

Cidadania”. 

Art.11 – O Programa “Trabalho e 

Cidadania” ficará a cargo da Secretaria 

Municipal de Administração, podendo o poder 

executivo baixar Portarias, quando couber, 

estabelecendo normas e procedimentos para a 

sua implementação controle, acompanhamento 

e fiscalização. 

Art.12 - A Secretaria Municipal de 

Administração divulgará, no Órgão Oficial do 

Município, trimestralmente, a relação nominal 

de todos os beneficiários do Programa 

“Trabalho e Cidadania” – PTC, inclusive com 

o CPF e localidade em que mora o 

beneficiário. 

Art.13 - O Poder Executivo Municipal, 

para fazer face ás despesas decorrentes do 

Programa Trabalho e Cidadania - utilizará a 

seguinte dotação 

orçamentária:02.02.01.04.122.0005.2014.3.3.9

0.36.00 Ficha 69 

Art. 14– Este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

São José do Jacuri/MG, 02 de maio de 

2017. 

 

Claudio José Santos Rocha 

Prefeito Municipal  

 

 

ANEXO I 
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TERMO DE COMPROMISSO - 

PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA 

 

“Termo de Compromisso 

entre o Município de São 

José do Jacuri/MG, e o 

beneficiário do Programa – 

“Trabalho e Cidadania”- 

PTC, nos termos da Lei 

Municipal nº. 867, de 02 de 

março de 2017, e dá outras 

providencias. ” 

 

Pelo presente Termo de 

Compromisso firmado entre o Município de 

São José do Jacuri/MG, pessoa jurídica de 

direito público, com sede administrativa na 

Rua Dr. Simão da Cunha, n 77, centro de São 

José do Jacuri/MG, CEP:39.707-000, inscrito 

no CNPJ sob o nº 18.409.201/0001-02, neste 

ato representado pelo seu Prefeito Municipal 

Sr. Claudio José dos Santos Rocha, CPF 

938.893.486-53, CI M6941315 SSP/MG, neste 

representado pela Secretária Municipal de 

Administração, doravante denominado 

COMPROMISSÁRIO e de outro lado o(a) 

Sr(a)_________________________________

________, portador(a) do CPF 

nº________________________, inscrito(a) no 

RG nº 

___________________________________, 

residente na Rua 

____________________________________, 

Bairro_______________________, neste 

Município de São José do Jacuri (MG), CEP: 

39.707-000, doravante denominada 

COMPROMITENTE, resolvem firmar o 

presente, com fulcro na Lei Municipal 867, de 

02 de março de 2017, que dispõe sobre o 

Programa Trabalho e Cidadania  - PTC, 

mediante clausulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto do presente termo de 

compromisso é a cooperação mútua entre as 

partes acima identificadas, visando a 

realização de capacitação, integração e 

inserção no mercado de trabalho, com o 

recebimento da bolsa respectiva pelo 

COMPROMITENTE, a título de auxílio 

pecuniário por contraprestação de serviços ao 

COMPROMISSÁRIO, objetivando a 

qualificação profissional. 

Parágrafo Único -  será concedido 

auxilio pecuniário a título de bolsa, no valor de 

R$400,00 (quatrocentos reais), por 

desempenho de atividades de capacitação com 

duração máxima de 04 (quatro) horas, na 

forma da lei e no presente Termo, o 

COMPROMITENTE na função de 

_____________________________________

__________, junto à Prefeitura Municipal de 

São José do Jacuri/MG 

CLAUSULA SEGUNDA    - DAS 

CONDIÇÕES E REQUESITOS 

 

I - O COMPROMITENTE declara: 

a) está desempregados há mais de 03 

(três) meses, bem como, que não 

possui outros rendimentos 

suficientes à sua mantença e de sua 

família; 
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b) comprovar que é residente e 

domiciliado no Município de São 

José do Jacuri há, no mínimo, 04 

(quatro) anos; 

c) não cursar ou ter formação de nível 

superior; 

d) não possuir familiares do mesmo 

núcleo beneficiados pelo PTC, 

além dele próprio; 

e) serem verdadeiras as informações 

prestadas em seu cadastro PTC; 

f) reconhecer que sua seleção e 

efetiva participação no “Programa 

Trabalho e Cidadania”, não gera 

quaisquer vínculos empregatícios 

ou profissionais com o Município 

de São José do Jacuri/MG, ou com 

as instituições parceiras. 

II – O COMPROMITENTE 

compromete-se: 

a) em disponibilizar-se à realização de 

atividades de profissionais na 

Prefeitura Municipal ou em 

entidades conveniadas ou parcerias, 

com intuito na qualificação, com 

cumprimento da carga horária 

equivalente a 04 (quatro) horas e/ou 

20 (vinte) horas semanais, 

conforme designado; 

b) cumprir a carga horária 

estabelecida, observado o disposto 

no item anterior, não ultrapassando 

o limite de faltas de 10% (dez por 

cento); 

c) se estudante, manter frequência 

escolar igual ou superior a 75% 

(setenta e cinco por cento) por 

cento das aulas no mês de 

recebimento do benefício; 

d) observar os deveres e 

responsabilidades da atividade para 

a qual foi designado, 

especialmente: comparecer ao local 

de atividade com assiduidade e 

pontualidade; eficiência, disciplina, 

zelar pela economia e conservação 

do material que lhe for confiado; 

guardar sigilo sobre os assuntos 

tratados; apresentar relatórios ou 

resumos de suas atividades, nas 

hipóteses e prazos previstos em lei, 

regulamento ou regimento; 

colaborar para o aperfeiçoamento 

dos serviços, sugerindo as medidas 

que julgar necessárias, dentre 

outros. 

CLAUSULA TERCEIRA – DO AUXÍLIO 

FINANCEIRO 

 

O Município de São José do Jacuri/MG, 

concederá a(o) COMPROMITENTE, como 

contraprestação à atividades realizadas e como 

estímulo à qualificação profissional, na forma 

prevista neste Termo o valor de R$400,00 

(quatrocentos reais) mensais, sendo a 

importância paga até 10º (décimo) dia útil do 

mês subsequente, através de dotação 

orçamentária, na forma da lei. 

 

Parágrafo Primeiro  - o Contratado não terá 

direitos trabalhista advindos da execução do 

presente Termo, sendo o vínculo existente 

entre contratante/contratado puramente as 

constantes neste instrumento, decorrentes da 

Lei Municipal nº.867/2017. 

Parágrafo Segundo – Não incidirão descontos 

no pagamento do COMPROMITENTE, seja 

quanto ao INSS, IRRF e quaisquer outros. 

 

CLAUSULA QUARTA  - DO PRAZO 

O presente termo terá vigência no período de 

_____/______/_______ a 

_____/____/_______, podendo, contudo, ser 

prorrogado por acordo entre as partes, 

observado o prazo máximo de 03 (três) anos, 

ou revogado, por acordo entre as partes ou 

unilateralmente, pelo descumprimento de 

qualquer de suas clausulas, pela conveniência 
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da Administração Municipal ou interesse 

público. 

 

 

CLAUSULA QUINTA – DA RESCISÃO  

 

O presente Termo de Compromisso poderá ser 

rescindido antes do seu prazo de vencimento 

nas seguintes situações: 

a) por conveniência e iniciativa do MUNICÍPIO. 

b) Quando o(a) COMPROMITENTE, incorrer 

em qualquer falta prevista no Estatuto dos 

servidores. 

c) A pedido do(a) compromitente. 

d) Nas demais hipóteses previstas em lei. 

CLAUSULA SEXTA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Peçanha 

(MG), para dirimir as possíveis dúvidas que 

por ventura venham surgir. 

E por estarem justos e contratados firmam o 

presente em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas que 

também subscrevem. 

São José do Jacuri/MG, ____, de ___ de 

_______. 

___________________________________ 

Claudio José Santos Rocha 

Prefeito Municipal 

 

____________________________________ 

Secretaria Municipal de Administração 

__________________________ 

Beneficiário (a) 

 

Testemunhas: 

a) ______________________________ 

 

b) _______________________________ 
 

LEIS MUNICIPAIS 

LEI Nº 1026, DE 04 DE MAIO DE 2017. 

 

 “Dispõe sobre a concessão de 

Benefícios Eventuais no 

Município de São José do 

Jacuri/MG, em conformidade 

com a Lei Federal n° 8.742, de 

7 de dezembro de 1993 e suas 

alterações. “ 

A Câmara Municipal de São José do Jacuri, Estado de Minas 

Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o Chefe 

do Poder Executivo Municipal sanciona e promulga a seguinte 

Lei:  

Art. 1º - Fica regulamentada a concessão de Benefícios 

Eventuais, no Município de São José do Jacuri, Estado de 

Minas Gerais, assegurados pelo Art.22, da Lei Federal n° 

8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência 

Social – LOAS – alterada pela Lei Federal n° 12.435, de 6 de 

julho de 2011, integrando organicamente as garantias do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS.  

Art. 2° - Entende-se por Benefícios Eventuais, no âmbito da 

Política de Assistência Social, aqueles que são de caráter 

suplementar e temporário, prestados 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 e/ou da 

unidade familiar, sendo que serão concedidas em virtude de 

nascimento, morte, situações de vulnerabilidades temporárias 

e de calamidade pública.  

Parágrafo Único – Os Benefícios Eventuais configuram-se 

como direitos sociais legalmente instituídos, que visam 

atender as necessidades humanas básicas, de forma integrada 

com os demais serviços prestados pelo município, 

contribuindo para o fortalecimento das potencialidades dos 

indivíduos e de seus familiares.  

Art. 3º - Os Benefícios Eventuais a que se refere o art. 2°, 

desta lei constituem-se de:  

I – Auxílio Natalidade;  

II – Auxílio Funeral; 

 III – Auxílio para Situações de Vulnerabilidades 

Temporárias;  

IV – Auxílio para atender Situação de Calamidade Pública.  

 

DO AUXÍLIO NATALIDADE 

Art. 4.º - O benefício eventual, na forma de auxílio-natalidade, 

se dará através de bens de consumo para uso com o recém-

nascido ou de uma prestação eventual, não contributiva da 

assistência social, em única parcela, em pecúnia, para reduzir 

vulnerabilidade provocada por morte da mãe e/ou recém-

nascido.  
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Art. 5.º - O benefício natalidade municipal é destinado para: 

 I – necessidades 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.  

Art. 6.º - O benefício natalidade na forma de pecúnia será 

disponibilizado para famílias cujo valor da renda per capta 

seja menor ou igual a 3 (três) salários mínimos, onde ocorrer 

morte da mãe e/ou do recém-nascido.  

Parágrafo Único -  O requerimento do benefício natalidade na 

forma de pecúnia deverá ser realizado até trinta dias após o 

nascimento, podendo ser pago diretamente a um integrante da 

família beneficiária: mãe, pai, representante legal, parente até 

segundo grau ou pessoa autorizada mediante procuração.  

Art.7º - O benefício natalidade na forma de bens de consumo 

será disponibilizado para famílias cujo valor da renda per 

capta seja menor ou igual a 3 (três) salários mínimos, no valor 

máximo de até R$400,00 (quatrocentos reais) por família.  

§1º - Poderão ser beneficiados com bens de consumo, no valor 

estipulado no artigo 7º desta lei,  através de enxoval do recém 

nascido, incluindo itens de vestuário, utensílios para 

alimentação e de higiene, banheira, mamadeira, chupeta, 

fraldas de panos, fraldas descartáveis, entre outros; observada 

a qualidade que garanta a dignidade e o respeito a família 

beneficiada. 

§2º - poderá também ser realizado auxílio financeiro 

temporário, em no máximo 01uma) parcela no valor pré-

estabelecido no caput deste artigo e regulamento pelo 

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, para os 

casos descritos nos incisos I, II e III do artigo 5º desta Lei, não 

podendo ser cumulativo o pagamento de benefício descrito 

nestes incisos. 

§4º - para obtenção dos benefícios deste artigo deverão ser 

apresentadas os seguintes documentos: 

I –  registro de nascimento; 

II -  no caso de natimorto deverá o pedido ser acompanhado da 

certidão de óbito; 

III – comprovante de renda per capta seja menor ou igual a 3 

(três) salários mínimos da família do recém nascido ou de 

cujus ou laudo da assistência social que ateste a carência da 

família nos parâmetros definido por lei; 

IV -  comprovante de residência no município de São José do 

Jacuri/MG, há no mínimo 01 (um) ano, do pai, mãe do recém 

nascido,  representante legal ou do de cujus. 

IV – cópia do CPF e do  RG, dos genitores do recém nascido 

ou do de cujus. 

Parágrafo Único - Os bens de consumo do auxílio-natalidade 

serão entregues para mães ou representantes legais, na falta 

desta, que participarem dos grupos para gestantes no Centro 

de Referência em Assistência Social (CRAS), para fins de 

acompanhamento sistemático, visando proporcionar melhor 

qualidade de vida para as gestantes e/ou familiares.  

DO AUXÍLIO FUNERAL 

Art. 8.º - O benefício eventual de auxilio funeral, constitui-se, 

em uma prestação temporária de assistência social, não 

contributiva, consubstanciada em prestação de serviços 

destinados a reduzir a vulnerabilidade provada por morte de 

membro da família. 

 Paragrafo Único - acesso ao benefício eventual de auxílio 

funeral será disponibilizado para famílias cuja renda per capita 

menor ou igual a 3 (três) salários mínimos, ou através de laudo 

da assistência social que comprove que a família não possui 

condições financeiras de arcar com as despesas do funeral.  

Art. 9.º - O benefício eventual de auxílio funeral deverá ser 

efetuado diretamente a funerária que deverá ser credenciada 

junto ao Poder Público Municipal para prestação do serviço 

e/ou a membro da família beneficiada.  

§ 1º - O requerimento do benefício funeral deverá ser feito no 

prazo de até 05 (cinco) dias uteis, após o óbito.  

Art.10 – o auxílio por morte atenderá, prioritariamente: 

I – a despesa de urna funerária, velório e sepultamento, 

incluindo transporte, taxas e placas identificação cemitério; 

II – a necessidade urgente da família para enfrentar riscos e 

vulnerabilidade advindas da morte de um de seus provedores 

ou membros; e  

III – a ressarcimento, no caso da ausência do benefício 

eventual no momento em que este se fez necessário 

§1º  - para obtenção dos benefícios deste artigo deverão ser 

apresentadas os seguintes documentos: 

I –  certidão de óbito; 

II -  certidão de casamento ou registro de nascimento; 

III – comprovante de renda per capta seja menor ou igual a 3 

(três) salários mínimos da família do de cujus ou laudo da 

assistência social que ateste a carência da família nos 

parâmetros definido por esta lei; 

IV - e comprovante de residência no município de São José do 

Jacuri/MG, há no mínimo 01 (um) ano, do falecido ou dos 

ascendentes ou descentes; 

V – cópia do CPF e do  RG,  

§2º - O valor máximo a ser custeado pelo município para 

concessão desse benefício, por família será de até R$600,00 

(seiscentos reais). 

§3º - o benefício de auxilio funeral poderá ser concedido à 

família em número igual ao de óbitos ocorridos na mesma 

família, desde que comprovados. 
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§4º -   O requerimento do benefício auxílio funeral na forma 

de pecúnia, deverá ser realizado até 30 (trinta) dias após o 

óbito, podendo ser pago diretamente a um integrante da 

família beneficiária: mãe, pai, representante legal, parente até 

segundo grau ou pessoa autorizada mediante procuração.  

SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA 

Art. 11 - O beneficio eventual, na forma de auxílio para 

Situações de Vulnerabilidades Temporárias será 

disponibilizado para famílias cuja renda per capita seja menor 

ou igual a 3 (três) salários mínimos. 

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: ameaças de sérios padecimentos; 

II – perdas: privação de bens e de segurança material; e 

III – danos: agravos sociais e ofensa; 

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

                        I - da falta de: 

                        a) acesso a condições e meios para suprir a reprodução 

social cotidiana do solicitante e de sua família, principalmente 

a de alimentação; 

                        b) documentação; e 

                        c) domicílio; 

                        II - da situação de abandono ou da impossibilidade de 

garantir abrigo aos filhos; 

                        III - da perda circunstancial decorrente da ruptura de 

vínculos familiares, da presença de violência física ou 

psicológica na família ou de situações de ameaça à vida; 

                        IV - de desastres e de calamidade pública; e 

                        V - de outras situações sociais que comprometam a 

sobrevivência. 

Art.13 – o benefício eventual referente a Situações de 

Vulnerabilidade Temporária quando caracterizadas serão 

destinados para: 

I – auxílio financeiro à família ou individuo, em valor pré-

estabelecido pelo município e regulamentado pelo Conselho 

Municipal de Assistência Social – CMAS; 

II – Instituição de cartão magnético, para aquisição, 

diretamente pelo cidadão, de alimentos, produtos de limpeza, 

vestuário e produtos de higiene pessoal e demais itens 

necessários à sua sobrevivência em situações de 

vulnerabilidade temporária; 

III – Cestas básicas. 

§1º – os benefícios eventuais descritos nos incisos I, II e III do 

artigo 13 desta lei, não serão cumulativos, a família 

beneficiada será atendida por apenas um único benefício, 

conforme laudo e critérios Secretaria Municipal de Ação 

Social.  

§2º - cada benefício descrito nos incisos I, II e III do artigo 13 

desta lei, será no valor máximo de até R$200,00 (duzentos 

reais), para cada por família, no máximo em 03 (três) parcelas. 

SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA 

Art. 14 - O Benefício eventual, na forma de auxílio para 

atender Situação de Calamidade Pública, ocorrerá através de 

concessão de bens materiais e prestação de serviços para 

atender situações anormais advindas de baixas e altas 

temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, 

desabamentos, incêndios, epidemias, causando sérios danos à 

comunidade afetada.  

Art.15 – o benefício eventual referente a Situações de 

Calamidade Pública e Emergência, quando caracterizadas 

serão destinados para: 

I – Auxílio financeiro à família ou indivíduo, em uma ou mais 

parcelas, em valor pré-estabelecido pelo município e 

regulamentado pelo CMAS. 

II – aquisição de vestuário e agasalhos. 

III – aquisições de colchões, cobertores, lençóis, entre outros. 

IV – aquisição de materiais de limpeza de moradia devido à 

situação calamidade. 

V – gastos em geral em situações de abrigamento temporário. 

VI – custeio dos gastos para expedição de documentos 

pessoal. 

§1º – os benefícios eventuais descritos nos incisos I, a VI do 

artigo 15 desta lei, poderão ser cumulativos, por família 

beneficiada desde que o valor total do gasto permaneça no 

limite máximo de R$400,00 (quatrocentos reais), estipulado 

no §2º deste artigo, conforme laudo e critérios Secretaria 

Municipal de Ação Social.  

§2º - cada benefício descrito nos incisos I, a VI do artigo 15 

desta lei, será no valor máximo de até R$400,00 (quatrocentos 

reais), para cada por família, no máximo em 03 (três) parcelas. 

Art. 16 - Ao Município compete:  

I - a coordenação geral, a operacionalização, o 

acompanhamento, a avaliação da prestação dos benefícios 

eventuais, bem como o seu financiamento total ou 

compartilhado com outras esferas de governo;  

II - a realização de estudos da realidade 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; e 

IV - avaliação técnica por parte do profissional de serviço 

social quanto às condições para o recebimento do benefício.  
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Art. 17 - Ao Conselho Municipal 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, remetendo sua decisão ao 

Executivo para regulamentação, conforme disponibilidade 

orçamentária.  

Art. 18 - A documentação necessária para concessão dos 

benefícios implementados por meio desta Lei e os valores 

destinados a cada modalidade de auxílio serão regulamentados 

através de Decreto do Poder Executivo.  

Art. 19 - As provisões relacionadas a programas, projetos, 

serviços e benefícios afetos ao campo da saúde, educação, 

integração e demais políticas setoriais, não se incluem na 

condição de Benefícios Eventuais da Assistência Social.  

Art. 20 - Os Benefícios Eventuais enquadram-se na 

modalidade de proteção social básica com fundamentação nos 

princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos.  

Art. 21 - Na comprovação das necessidades para a concessão 

do benefício eventual são vedadas quaisquer situações de 

constrangimento ou vexatórias.  

Art. 22 - Para implementação desta Lei serão utilizados 

recursos oriundos do Estado (Piso Mineiro de Assistência 

Social), podendo ser complementados com recursos próprios, 

de acordo com as disponibilidades orçamentárias.  

Art. 23 - Fica o Poder Executivo Municipal a conceder os 

benefícios eventuais até os limites das dotações orçamentárias 

e disponibilidades financeiras.  

Art.24 – não é de competência da politica de assistência social 

a oferta de benefícios do campo de outros políticas setoriais, 

tais como: órteses, próteses, aparelhos ortopédicos, óculos, 

dentaduras, medicamentos, cadeiras de rodas, dietas especiais 

(politica de saúde), uniformes e materiais escolares (politica 

de educação), materiais de construção (politica de habitação), 

pagamento de contas de água e luz, dentre outros. 

Art.25 -   Os benefícios eventuais subsidiários não poderão ser 

cumulados com aqueles instituídos pelas Leis no 10.954, de 29 

de setembro de 2004, e no 10.458, de 14 de maio de 

2002. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

Art. 26 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

São José do Jacuri/MG, 04 de maio de 2017 

 

Claudio Santos Rocha 

Prefeito Municipal 
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