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GABINETE DA PREFEITA
LEI N9 456/2021, DE 01 DE MARCO 2021
INSTITUI 0 PROGRAMA DE GARANTIA DE
RENDA FAMILIAR MiNIMA "RENDA CIDADA",
PARA
AS
FAMiLIAS
EM
SITUA€A0
DE
VULNERABILIDADE SOCIAL, E DA 0UTRAS
PROVIDfiNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GARRAFA0 DO NORTE, no uso das atribuig6es que lhes
sao conferidas pela Constituigao Federal e Lei Organica Municipal, faz saber a todos os
habitantes do Municipio, que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1g. Fica institufdo no ambito do Municfpio de Garrafao do Norte, o programa
de garantia de renda familiar minima, denominado de "RENDA CIDADA", destinado as famflias

em situagao de vulnerabilidade e risco pessoal e social,

Paragrafo tinico: Para efeitos desta Lei considera-se familia: unidade nuclear

composta por uma ou mais pessoas que sao ou se consideram aparentados, unidos por lagos
naturais, por afinidade ou por vontade expressa.
Art.2Q. Estarao aptas a requerer sua inclusao no Programa, as famflias cuja soma

total de seus rendimentos base nao ultrapasse a renda per capita mensal de 1/3 do salario
minimo nacional,

Paragrafo Unico: Bolsa Familia e Beneficio de Prestagao Continuada (BPC) nao

sao considerados para calculo de renda disposto no caput deste artigo.

Art.3Q, As familias que pretendem obter o beneficio deste Programa deverao se
cadastrar nas Unidades dos Centros de Referencia da Assistencia Social (CRAS) da Secretaria
Municipal de Assist6ncia Social e atender aos requisitos minimos estabelecidos no seu

regulamento, observando-se o parecer t6cnico elaborado pelo Assistente social,

§1°. 0 tempo de permanencia das famflias no Programa 6 de 1 ano.

§2°. 0

Programa atendera, inicialmente, o ntimero de 200

(duzentas)

famflias/mss, ficando o Executivo autorizado a aumentar o ndmero de beneficiarios, conforme
isponibilidade orgamentiria.
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GABINETE DA PREFEITA
Art.4Q. As famflias que atendem os criterios do artigo 2Q desta Lei, deverao
inscrever-se junto as Unidades do CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social, tendo

como prioridade as familias com maior pontuagao de acordo com a tabela do anexo tinico.

Paragrafo Unico. 0 Poder Pdblico desenvolvera, de preferencia com entidades de
assistencia social nao-governamentais, programa de orientagao, acompanhamento e avaliagao
das familias beneficiarias pelo programa, inclusive com reuni6es peri6dicas.
DAS CONDIC6ES DE INCLUSAO E PERMANENCIA NO PROGRAMA

Art.5Q, A familia devera ter seu cadastro socioecon6mico nas Unidades do CRAS

da Secretaria Municipal de Assistencia Social, apresentando os seguintes documentos:

I - Carteira de ldentidade ou Certidao de Nascimento e CPF de todas as pessoas

que pertengam ao mesmo grupo familiar
11-Carteira Profissional dos maiores de 16 (dezesseis) anos residentes no mesmo
domicilio;

Ill - Comprovante de rendimento dos membros da familia e/ou declaragao de
renda;
IV - Comprovante de residencia atual.

Art.6Q. 0 valor do benefi'cio a ;er repassado para a famflia sera de R$ 50,00

(cinquenta reais) mensais, multiplicado pelo ntimero de pessoas residentes na casa, limitados
ao ndmero de 06 pessoas, quais sejam:
I -menores de 16 anos;
11 - maiores de 18 anos que possuam defici6ncia;

Ill -pais ou responsaveis legais pelos menores e/ou pessoas com defici6ncia;
IV - idosos acima de 65 anos;

§1°. 0 valor constante do ccrpuc sera atualizado anualmente, atrav6s de decreto da
Prefeita Municipal, pelo INPC ou outro fndice que o substitua, e em caso de valor com centavos,
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§29. Caso haja alguma alteragao de renda ou de qualquer outra situagao familiar,

devera o individuo/famflia informar imediatamente.
§3Q. Para efeito de concessao deste benefl'cio, considera-se pessoa com deficiencia

aquela que tern impedimentos de longo prazo de natureza ffsica, mental, intelectual ou

sensorial, os quais, em interagao com diversas barreiras, podem obstruir sua participagao plena
e efetiva na sociedade em igualdade de condig6es com as demais pessoas.
D0 BLOQUEIO, DA REVIsfio, DA SUSPENSA0 DE BENEFicIOS E PENALIDADES

Art.7Q. 0 pagamento do beneffcio financeiro previsto no art. 6Q desta Lei podera

ser bloqueado, suspenso ou revisto quando:
I - A famflia omitir alterag6es de renda, composigao familiar, enderego e outras
informag6es;

11 -A famflia deixar de atender ao artigo 2Q e/ou paragrafo tinico do artigo 4°, nos

criterios estabelecidos;

Ill -A familia apresentar alguma informagao falsa.
Art,8°, A famflia que ja foi beneficiaria do programa somente podera ser incluida

novamente ap6s urn periodo de 1 ano contados da data de sua safda.
Art.9Q. Os recursos financeirjs para a realizagao deste Programa serao
consignados em dotagao especifica no Orgamento da Secretaria Municipal de Assist6ncia
Social.

Art.10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as
disposig6es em contrdrio.
Garrafao do Norte-PA, 01 de Margo de 2021
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GABINETE DA PREFEITA
ANEX0 UNICO

Dependentes de 0 a 18 anos

Condic6es de Moradia
Moradia Alugada

50

Moradia Pr6pria ou Cedida

0

Para cada dependente menor de 1 8
anos

Integrantes da Fam]'lia
Gestante
Para cada Pessoa com Defici6ncia que
NAO receba BPC
Para cada Pessoa com Deficiencia que
receba BPC

Para cada pessoa com doenga cr6nica
que nfro receba beneficio

100
100

50
50
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GABINETE DA PREFEITA
LEI NQ 456/2021, DE 01 DE MARCO 2021
INSTITUI 0 PROGRAMA DE GARANTIA DE
RENDA FAMILIAR MiNIMA "RENDA CIDADA",
PARA
AS
FAMiLIAS
EM
SITUACA0
DE
VULNERABILIDADE SOCIAL, E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GARRAFA0 D0 NORTE, no uso das atribuig6es que lhes
sao conferidas pela Constituigao Federal e Lei Organica Municipal, faz saber a todos os
habitantes do Munic{pio, que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1Q. Fica instituido no ambito do Municfpio de Garrafao do Norte, o p.rograma
de garantia de renda familiar minima, denominado de "RENDA CIDADA", destinado as famflias

em situagao de vulnerabilidade e risco pessoal e social.

Paragrafo dnico: Para efeitos desta Lei considera-se famflia: unidade nuclear

composta por uma ou mais pessoas que sao ou se consideram aparentados, unidos por lagos
naturais, por afinidade ou por vontade expressa.

Art.2Q. Estarao aptas a requerer sua inclusao no Programa, as familias cuja soma

total de seus rendimentos base nao ultrapasse a renda per capita mensal de 1/3 do salario
minimo nacional.

Paragrafo tinico: Bolsa Familia e Beneficio de Prestagao Continuada (BPC) nao

sao considerados para calculo de renda disposto no caput deste artigo.

Art.3Q. As familias que pretendem obter o beneficio deste Programa deverao se
cadastrar nas Unidades dos Centros de Refer6ncia da Assistencia Social (CRAS) da Secretaria
Municipal de Assistencia Social e atender aos requisitos mfnimos estabelecidos no seu

regulamento, observando-se o parecer t6cnico elaborado pelo Assistente social,

§1°. 0 tempo de permanencia das familias no Programa 6 de 1 ano.

§2°. 0

Programa atenderd, inicialmente, o ndmero de 200 (duzentas)

famflias/mes, ficando o Executivo autorizado a aumentar o ndmero de beneficiarios, conforme
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Art.4Q. As famflias que atendem os crit6rios do artigo 29 desta Lei, deverao
inscrever-se junto as Unidades do CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social, tendo

como prioridade as famflias com maior pontuagao de acordo com a tabela do anexo tinico.

Paragrafo Unico. 0 Poder Pdblico desenvolvera, de preferencia com entidades de
assistencia social nao-governamenfais, programa de orientagao, acompanhamento e avaliagao
das famflias beneficiarias pelo programa, inclusive com reuni6es peri6dicas,
DAS CONDIC6ES DE INCLUSA0 E PERMANfiNCIA NO PROGRAMA

Art,5Q. A famflia devera ter seu cadastro socioecon6mico nas Unidades do CRAS

da Secretaria Municipal de Assistencia Social, apresentando os seguintes documentos:

I - Carteira de ldentidade ou Certidao de Nascimento e CPF de todas as pessoas

que pertengam ao mesmo grupo familiar
11-Carteira Profissional dos maiores de 16 (dezesseis) anos residentes no mesmo
domicflio;

Ill - Comprovante de rendimento dos membros da familia e/ou declaragao de
renda;
IV - Comprovante de residencia atual.

Art.69. 0 valor do beneficio a Ser repassado para a famflia sera de R$ 50,00

(cinquenta reais) mensais, multiplicado pelo ntimero de pessoas residentes na casa, limitados
ao ndmero de 06 pessoas, quais sejam:
I -menores de 16 anos;
11 -maiores de 18 anos que possuam defici6ncia;

Ill -pais ou responsaveis legais pelos menores e/ou pessoas com deficiencia;
IV -idosos acima de 65 anos;

§1°. 0 valor constante do capz/C sera atualizado anualmente, atrav6s de decreto da
Prefeita Municipal, pelo INPC ou outro indice que o substitua, e em caso de valor com centavos,
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§29. Caso haja alguma alteragao de renda ou de qualquer outra situagao familiar,

devera o individuo/familia informar imediatamente.
§3Q. Para efeito de concessao deste benefi'cio, considera-se pessoa com defici6ncia

aquela que tern impedimentos de longo prazo de natureza fisica, mental, intelectual ou

sensoria], os quais, em interagao com diversas barreiras, podem obstruir sua participagao plena
e efetiva na sociedade em igualdade de condi96es com as demais pessoas.
DO BLOQUEIO, DA REVISAO, DA SUSPENSAO DE BENEFicIOS E PENALIDADES

Art.7Q. 0 pagamento do beneficio financeiro previsto no art. 69 desta Lei podera
ser bloqueado, suspenso ou revisto quando:

I - A familia omitir alterag6es de renda, composigao familiar, enderego e outras
informag5es;

11 -A famflia deixar de atender ao artigo 29 e/ou paragrafo tinico do artigo 4°, mos

crit6rios estabelecidos;

Ill - A famflia apresentar alguma informagao falsa.
Art.8°. A famflia que ja foi beneflciaria do programa somente podera ser incluida

novamente ap6s urn perfodo de 1 ano contados da data de sua safda.
Art.9Q, Os recursos financeiros para a realizagao deste Programa serao
consignados em dotagao especifica no Orgamento da Secretaria Municipal de Assistencia
Social'

Art.10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as
disposig6es em contrario.
Garrafao do Norte-PA, 01 de Margo de 2021
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GABINETE DA PREFEITA
ANEX0 UNICO

Dependentes de 0 a 18 anos

Condi€6es de Moradia
Moradia Alugada

50

Moradia Pr6pria ou Cedida

Para cada dependente menor de 1 8
anos

0

Renda Familiar Per Capta
R$ 0,00 a R$ 50,00

200

R$ 50,01 a R$ 100,00

150

R$ 100,01 a R$ 200,00

100

R$ 200,01 a R$ 300,00
Acima de R$ 300,01

50

0

Integrantes da Fam]'Iia
Gestante
Para cada Pessoa com Deficiencia que
NAO receba BPC
Para cada Pessoa com Deficiencia que
receba BPC
Para cada pessoa com doenca cr6nica

100

100

50
50

que nao receba beneficio
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