
.'.•.. "

Estado do Paraná
':;PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

CNPJ 77.817.476/0001-44

LEI No025/2007

SÚMULA - ESTABELECE CRITÉRIOS ORIENTADORES PARA A
REGULAMENTAÇÃO DA PROVISAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, NO
ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E Eu
. . IFEITO MUNIOPAL, SANCIONO A SEGUINTE.

LEI

Art. 10 - O Benefício Eventual (auxilio natalidade e auxiliO funeral), previstos
no art. 22 da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, visando à estruturação da rede de
serviços da Proteção Social BáSica, é uma modalidade de provisão de proteção social
básica de caráter temporário.

Art. 20 - O beneficio Eventual, na forma de auxilio natalidade, consiste no
fornecimento de 01 (um) Kit maternidade (enxoval do recém-nascido) composto pelos
seguintes itens: 01 banheira, 01 colchão para berço com travesseiro, 01 toalha de banho
infantil, 10 fraldas em tecido, 03 cueiros, 01 macacão, 02 conjuntos de calça e blusa, 01
cobertor infantil, 02 babitas, 02 calças plásticas, 02 sapatinhos, 02 pares de meia, 02
babadores, 01 toalha de mão e 01 conjunto de lençol para berço
• ~ 1° - Terá acesso ao auxilio natalidade a requerente cuja renda mensal per
-capita seja até V2 salário mínimo

~ 2° - Para efeito da concessão do beneficio a família devera estar
devidamente cadastrada no Cadastro Único.

~ 3° - A gestante deverá participar, semanalmente, do Grupo de Gestantes.

Art. 30 - O benefício eventual, na forma de auxilio funeral, será executado
na modalidade de custeio das despesas de urna funerária e transporte funerário, com um
teto de até 01 (um) salário mínimo.

~ 1° - Terá acesso ao auxilio funeral a família cuja renda mensal per capita
seja até V2 salário mínimo.

~ 2° - Para efeito de concessão do benefício, a família deverá estar
devidamente cadastrada no Cadastro Único. .

Art. 40 - Os casos que se apresentarem fora dos critériOS estabelecidos,
deverão ser avaliados por profissional do Serviço Social, utilizando os instrumentais
técnicos que considerar necessário, e posteriormente emitir Parecer Social.
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Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Diamante do Oeste,
Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e sete .

• FAUSTINO RODRIGUES DE MAGALHÃES
Prefeito Municipal
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