
ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2021

Determina  procedimentos  para  a
efetivação  da  concessão  de  benefícios
eventuais da Assistência Social, previstos
nos  artigos  10  a  13  da  Lei  Municipal  nº
2531/2009  do  Município  de  Serafina
Corrêa.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  SERAFINA  CORRÊA,  no  uso  de  suas
atribuições legais,

Considerando a necessidade de instaurar procedimentos para cumprimento
do  disposto  na  legislação  vigente,  no  que  se  refere  a  efetivação  de  concessão  dos
benefícios eventuais no Município, previstos na ementa dessa Ordem de Serviço;

Considerando a  necessidade  de padronização  dos procedimentos  para  a
efetivação  da  concessão  de benefícios  eventuais  previstos  na  ementa  desta  Ordem de
Serviço,  eis  que  o  Município  dispõe  de  vários  profissionais  que  efetuam  o  manejo
procedimental dos referidos benefícios;

DETERMINA

Art. 1º A Secretaria Municipal de Assistência Social, integrada por todos os
servidores que lá estão lotados, deverão obedecer estritamente o disposto nesta Ordem de
Serviço para a efetivação da concessão dos benefícios eventuais.

Art.  2º Todo  e  qualquer  benefício  eventual,  previsto  na  Lei  Municipal  nº
2531/2009, para ser concedido deverá ser precedido de processo administrativo catalogado
com  documentos  físicos  que  comprovem  o  pleno  atendimento  dos  requisitos  legais
elencados na referida Lei Municipal, bem como na Lei Federal nº 8742/1993, especialmente
em seu Art. 22, que se constituem em:

I – O profissional da Secretaria de Assistência Social, responsável por avaliar
as condições do requerente deverá efetuar a avaliação (entrevista) do mesmo de forma
presencial.

II  – A avaliação de que trata o inciso  I  deste artigo,  enquanto  perdurar a
situação  de  calamidade  pública,  deverá  ser  efetuada  respeitando  os  critérios  de
distanciamento  social,  que,  para  o  caso,  se  constituem  em  utilização  de  máscara  de
proteção facial, álcool em gel e distanciamento entre pessoas de, no mínimo, 1,5m.

III – O profissional responsável por efetuar a avaliação do beneficiário deverá
instruir  o  processo físico,  previsto no caput  do Art.  2º desta Ordem de Serviço,  com os
seguintes documentos:

a) Documento de identificação pessoal do entrevistado.

b)  Comprovante,  ou  declaração  escrita,  de  renda  mensal  familiar  do
requerente, atendendo ao disposto no Art. 3º, § 1º, da Lei Municipal nº 2531/2009.



c) Comprovante de cadastro junto ao Departamento Municipal de Assistência
Social de Serafina Corrêa.

d)  Comprovante  de  residência  no  Município  de  Serafina  Corrêa,  há,  no
mínimo, dois meses, atendendo ao disposto no Art. 12, I, da Lei Municipal nº 2531/2009.

e) Declaração escrita de que, nos últimos doze meses, o requerente e sua
família não foram beneficiados com o auxílio previsto nos artigos 10 a 13 da Lei Municipal nº
2531/2009, sendo dispensada em caso de indicação de necessidade extrema por parte do
estudo social realizado.

f) Entrevista e estudo social escritos, exarados por profissional de Assistência
Social demonstrando a necessidade do requerente e o atendimento integral das exigências
contidas  na  legislação  aplicável  a  matéria,  bem  como  explicitando  eventual  ordem  de
preferência do requerente no recebimento do benefício previsto nos artigos 10 a 13 da Lei
Municipal nº 2531/2009.

Art. 3º O efetivo fornecimento do benefício previsto nos artigos 10 a 13 da Lei
Municipal  nº  2531/2009  deverá  ser  precedido  de  configuração  de  disponibilidade  das
quantidades previstas na Lei Orçamentária Anual do Município de Serafina Corrêa.

Art.  4º As  quantidades  dos produtos  constantes  no benefício  previsto  nos
artigos 10 a 13 da Lei Municipal nº 2531/2009 deverá ser objeto de um plano de distribuição
que  contemple  todo  o  exercício  fiscal,  ficando  proibida  a  distribuição  indiscriminada  do
benefício de forma a findar os produtos antes do final do referido exercício fiscal.

Art. 5º Nenhum produto constante no benefício previsto nos artigos 10 a 13 da
Lei Municipal nº 2531/2009 poderá ser dispensado ao beneficiário sem a autorização do
Secretário Municipal da Pasta da Assistência Social.

Art.  6º O  Secretário  Municipal  da  Pasta  da  Assistência  Social  deverá
acompanhar  o  atendimento  dessa  Ordem  de  Serviço,  relatando  qualquer  tipo  de
desobediência ao que foi disposto.

Art. 7º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 23 de abril de 2021.

Valdir  Bianchet
Prefeito Municipal


