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LEI No 3.810/2020, DE 17 DE JANEIRO DE 2020  

Altera a Lei n.° 3.704/2018, de 13 de abril de 
2018, que dispôe sobre os Beneficios Eventuais 
da PolItica da Assistência Social. 

0 PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANA, no uso das atribuiçôes que the 

são conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e prom ulgo a seguinte 

LEI: 

Art. 10. A Lei n° 3.704/2018. de 13 de abril de 2018, passa a vigorar corn as seguintes 

alteraçöes: 

"Art. 60  - 0 Auxilio-Natalidade constitui-se de prestacao 'nica, poderá ser requerido entre a 60  e 90  

rnês de gestaçao, sendo limifado o requerirnento atE 60 (sessenta) dias apOs o parto, para a sua 
concessão deverE ser apresentado par membro da familia. 
§ 10  - 0 BenefIcio será concedido atE 30 (trinta) dias apOs a deferimento, mediante parecer da 
assistente social responsável, do requerirnento apresentado pelo interessado, salvo motivo 
devidamente just ificado. 
§ 20  - Serão ofertadas atividades de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos familiares Es 
gestantes vinculadas ao Beneficio Natalidade, atravEs da oferta de projetos realizados pelos OrgEa 
municipais de assistEncia social. 
Art. 60A - Fica autorizado a Poder Executivo a conceder Auxilio-Natalidade Especial aos 
responsE veis legais de 02 (dois) ou mais fl/has nascidos de urn cinico parto e residentes no MunicIpio 
de Chopinzinho ha mais de 01 (urn) ano. 
§10  - 0 Auxilio-Natalidade Especial consiste no pagamento mensal da importEncia equivalente a 20% 
(vinte por cento) do salErio minima vigente para cada criança, pelo per/ado de 12 (doze) meses, e 
destina-se is despesas de subsistEncia da familia, desde que preencha os requisitos previstos nesta 
Secao, sendo deferido na forma do §§ 10  e 20  do artigo 60  desta lei. 
§21  - 0 Auxilio-Natalidade Especial poderE ser prorrogado, uma vez, par igual per/ado, desde que se 
comprove a permanEncia da condiçao de vulnerabiidade econOmica da familia, atraves de parecer 
social. 
§30 - 0 Auxilio-Natalidade Especial sera cancelado na hipOtese de ocorrer Obito em que flEa se 
caracterize mais prole gernelar, ou quando nEo mais atenda a condicionalidade de per capita pre vista 
nesta Seçao. 
§40  - Deferido a benefIcia do Auxilio-Natalidade Especial, a Secretaria Municipal de AssistEncia Social 
providenciarE o necessErio para a imp/ementaçao do pagamento. 
§50  - 0 pagamento do Auxilio-Natalidade Especial deverE ser realizado através de transferEncia para 
conta bancEria de titularidade dos responsE veis legais dos fl/has nascidos. 
§60  - 0 bene f/cia Auxilio-Natalidade Especial poderE ser requerido a partir do 60  (sexto) mEs de 
gestaçao, sendo /imitado o requerimento atE 180 (cento e oitenta) dias apOs a parto. 
§70  - 0 pagamento do Auxilio-Natalidade Especial somente terE inicio corn a apresentaçEo da 
certidEo de nascimento pelos responsE veis legais. 
I . ..J 
Art. 30A - 	  
I- 120 (cento e vinte) auxiios alimentacao par rnEs; 
II- 	
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§ 10  - A limitaçao prevista no art. 30-A podera ser incrementada em casos especiais, cuja a 
necessidade seja de extrema urgencia, corn justificativa apresenfada pelas Equipes Técnicas e 
parecer do Conseiho Municipal de Assistência Social. 

§ 20 	  

Art. 20  - Os demais artigos da Lei i,03.704, de 13 de abril de 2018, permanecem inalterados. 

Art. 30. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposiçôes que 

he sejam contrárias. 

GABINETE DO PREF • DE CHOPl1sZlN 	17. ANEIRO DE 2020. 

Pubicado no Diário Oficial dos Municipios 
do Sudoeste do Paranã 
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