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LEI N
o
 1338/2019 

 

 

 

 

 

       

 

      A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e nos 

termos que assegura o artigo 53 e do artigo 68, ambos da Lei Orgânica Municipal, aprovou e eu, 

Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei. 

 

                                                          

Art. 1º -  A presente Lei tratará das formas de concessão e dos 

beneficiários dos Auxílios Funeral e Natalidade, definindo parâmetros e os responsáveis pela 

implantação destes; 

Art. 2º -  A concessão do benefício de auxílio-funeral e do 

auxílio natalidade no âmbito do Município de Cruzeiro e do Iguaçu passa a ser disciplinada pela 

presente lei. 

DO AUXÍLIO FUNERAL 

Art. 3º -  O auxílio-funeral destina-se a famílias com renda per 

capta de até 01 (um) salário mínimo, e constitui-se em uma prestação temporária não contributiva, 

de assistência social, para reduzir vulnerabilidade provocada por morte de membro da família. 

§1º -  Para comprovação de renda a família do de cujus deverá 

apresentar junto a Secretaria Municipal de Assistência Social cópias dos holerites ou declaração de 

próprio punho sob as penas da lei; 

§2º -  Para efeitos da renda familiar, deverá ser desconsiderado 

os benefícios de prestação continuada, bem como  a própria renda do de cujus. 

§3º -  O Estudo Social será o instrumento técnico-científico de 

embasamento da definição de situação de vulnerabilidade. 

Art. 4º -   Para fazer jus ao auxílio-funeral da presente lei o de 

cujus deverá comprovar ser cidadão cruzeirense. 

§1º -  Quando o óbito ocorrer em Cruzeiro do Iguaçu e o velório 

e sepultamento se realizar em outro Município, não fará jus ao recebimento deste auxílio. 

Art. 5º -  O auxílio-funeral será concedido em forma de kit 

com o fornecimento de Material/bens de consumo. 

§1º -  O kit do auxílio-funeral terá como limite o valor de R$ 

1.300,00 (um mil e trezentos reais) que deverá ser adquirido através de licitação pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social; 

SÚMULA:              Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

adequar e ampliar o Auxílio Funeral e o Auxílio 

Natalidade no âmbito do Município e dar outras 

providências. 
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Art. 6º -   O kit de materiais/bens de consumo do Auxílio 

Funeral contemplará os seguintes itens: 

I -  Caixão de 6 (seis) alças, com 4 (quatro) chavetas - 

forração interna - pintura de verniz; 

II -   Coroa de flores de seda tamanho 60 cm de diâmetro 

(tamanho mínimo); 

III -  Cruz de madeira crua; 

IV -  Um véu de tule com acabamento; 

V -  Velas Votivas (duração 24 horas) 

VI -  Flores naturais para a decoração da urna; 

VII -  Higienização e tamponamento do corpo; 

VIII -  Traslado do local do evento morte limitado a 30 km; 

IX -  Traslado do corpo no município com carro funerário; 

X -  Traslado dos familiares do de cujus do local do velório ao 

cemitério; 

XI -  Roupa para o de cujus; 

Parágrafo Único - No caso de falecimento em outro 

município, a forma de transporte do corpo será definida pelo Conselho Municipal de Assistência 

Social, levando em conta os custos a serem praticados. 

Art. 7º -  A família do de cujus deve fazer o requerimento do 

Auxílio Funeral Social junto ao serviço social do Município, que fará, por meio da assistente social, 

a devida avaliação, e a coleta dos seguintes documentos: 

§1º -  Certidão de Óbito; comprovante de renda dos familiares 

do falecido coabitantes da unidade familiar; RG e CPF do requerente do auxílio; Comprovante de 

endereço do falecido; e demais documentos a critério do Conselho Municipal de Assistência Social. 

§2º -  Na ausência de familiares do falecido, amigos próximos 

poderão fazer o requerimento do Auxílio Funeral junto ao serviço social do Município. 

§3º -  O auxílio funeral será concedido até 30 (trinta) dias após 

o óbito. 

§4º -  Quando se tratar de usuário de Política Municipal de 

Assistência Social que estiver com os vínculos familiares rompidos, em situação de abandono ou 

morador de rua, a Secretaria Municipal de Assistência social será a responsável pelo requerimento e 

a concessão do benefício uma vez que não haverá familiar ou instituição para requerer. 

 

DO AUXÍLIO NATALIDADE 

Art. 8º -  O benefício eventual em virtude de nascimento 

denomina-se auxílio-natalidade e constitui uma prestação temporária e contributiva da assistência 

social para reduzir a vulnerabilidade provocada por nascimento de membro da família. 
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Art. 9º -  O auxílio-natalidade será concedido na forma de bens 

de consumo. 

§1º -  Os bens de consumo consistem no enxoval do recém-

nascido, observada a qualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária. 

§2º -  O requerimento do auxílio-natalidade deve ser realizado 

nos 90 (noventa) dias anteriores ou posteriores ao nascimento e a sua concessão deverá ocorrer em 

até 30 (trinta) dias após o requerimento. 

§3º -  Os itens que compõe o enxoval do recém-nascido descrito 

no § 1º deste artigo serão definidos pelo órgão gestor da política de assistência social no Município.  

 

Art.10 - O auxílio-natalidade deverá ser concedido: 

I -  à genitora que comprove residir no Município; 

II -  à família do nascituro, caso a mãe esteja impossibilitada 

de requerer o benefício ou tenha falecido; 

III -  à genitora ou família que esteja em trânsito no município 

e seja potencial usuária da assistência social no Município; 

 

Parágrafo Único - No caso de nascituros gêmeos, o auxílio-

natalidade será concedido, conforme o número de nascimentos ocorridos. 

 

 

 DAS DISPOSIÇOES FINAIS 

  

              Art.11 - As despesas para execução da presente lei correrão a 

conta das respectivas dotações do Fundo Municipal de Assistência Social consignadas em cada Lei 

Orçamentária Anual. 

              Art.12 - Fica o Poder Executivo autorizado a expedir atos 

necessários à execução da presente Lei. 

Art.13 - A presente Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu -    

Estado  do  Paraná,  aos dezessete dias do mês de dezembro 

do ano de dois mil e dezenove. 

 

 

 

DILMAR TÚRMINA 

                                                                                                         PREFEITO  

Registre-se e Publique-se. 

 

 

FLÁVIO LUIZ DA COSTA  

ASSESSOR JURÍDICO DO GABINETE 
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