
  

 

LEI Nº 1050 DE 21 DE MARÇO DE 2014. 

“Dispõe sobre a criação e implantação do Programa de 
Transferência Condicionada de Renda do Município de 
São Gonçalo do Rio Abaixo denominado VIDA NOVA, e 
dá outras providências”. 

O povo do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, por seus representantes na Câmara, aprovou e 
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º - Fica criado e instituído, no âmbito do Município São Gonçalo do Rio Abaixo, o Programa de 
Transferência Condicionada de Renda denominado VIDA NOVA, vinculado à Secretaria Municipal de 
Trabalho e Desenvolvimento Social, com o objetivo de beneficiar financeira e socialmente as famílias 
em situação de extrema pobreza e de pobreza, que apresentem vulnerabilidades e riscos sociais e 
pessoais, residentes e domiciliadas neste município, e que se enquadrem nos critérios de elegibilidade 
de que trata esta lei. 

§1º - Trata-se de transferência de renda  condicionada ao cumprimento de ações centralizadas nas 
áreas da assistência social, saúde, educação, trabalho, cultura, esporte, meio ambiente, agricultura, 
voluntariado dentre outras, na forma prevista nesta lei. 

§2º - As condicionalidades terão por finalidade potencializar a capacidade de seus membros, ampliar 
as alternativas que possibilitem sua inclusão social, estimular o acesso aos serviços públicos, 
fortalecer vínculos afetivos e de pertencimento social e comunitário, resgatar sua cidadania e criar 
possibilidades para sua autonomia e emancipação. 

§3º - A inserção das famílias neste Programa será feita levando-se em consideração sua situação de 
vulnerabilidade social, de riscos pessoais e de ordem econômica, conforme relatório de avaliação 
feito pela equipe técnica de referência designada especificamente para este Programa. 

Art.2º - Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se:  

I - Família: Unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam 
laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e 
que se mantém pela contribuição de seus membros; 

II - Família em situação de extrema pobreza e de pobreza: Caracterizadas pela renda familiar mensal 
per capta de até 1/4 (um quarto) do salário mínimo. 

III - Renda familiar mensal: Soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente, por todos os 
membros da família, inclusive quaisquer benefícios recebidos, especialmente os provenientes dos 
programas de transferência de renda do governo federal, dividida pelo respectivo número de 
pessoas; 

IV - Critérios de elegibilidade: Critérios mínimos obrigatórios para inserção neste Programa. 

Art.3º - Para o acesso a este programa, a família deverá além de possuir a renda per capta 
estabelecida no inciso II do artigo anterior, cumprir os seguintes requisitos: 



  

I - Famílias residentes e domiciliadas no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, há no mínimo 3 
(três) anos, comprovado documentalmente pela data de sua inserção no PSF - Programa de Saúde da 
Família. 

II – Possuir Cadastro Único atualizado;  

III - Se a família for composta por crianças ou gestantes, possuir Cartão de Vacinação e Cartão de pré-
natal em dia; 

IV - Cumprimento das ações condicionalidades propostas no Plano de Desenvolvimento Familiar 
elaborado pela Equipe Técnica do programa, conforme previsto no §2º do artigo 1º desta Lei. 

Art.4º - A concessão do beneficio à família dependerá do cumprimento de condicionalidades 
previstas no Termo de Compromisso e Adesão da família ao programa VIDA NOVA, sendo 
consideradas sem prejuízo de outras, pelo menos, as condicionalidades nas áreas de educação e 
saúde, assim descritas:  

I – Na Educação: freqüência escolar mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) mensal, para todos os 
membros da família a partir de 06 (seis) anos de idade, que estejam freqüentando a escola até a 
conclusão do ensino médio. 

II – Na Saúde: vacinação, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, participação 
em atividades de educação em saúde, nutrição e vigilância alimentar e nutricional; pré-natal para as 
gestantes. 

Art.5º - Na composição da renda per capta serão considerados todo e quaisquer benefícios recebidos 
pela família, especialmente os valores recebidos pelos programas federais de transferência de renda. 

Art. 6º - A família que possui renda familiar superior a ¼ (um quarto) de salário mínimo, poderá ter 
acesso ao programa caso haja membro da família portador de diabetes, câncer, hepatite C, HIV, 
obesidade mórbida, Alzheimer, Parkinson, cegueira, doença de Paget em estado avançado, esclerose 
múltipla, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, tuberculose ativa, deficiências física e 
mental, entre outras doenças e casos especiais verificados pela Equipe Técnica responsável pelo 
programa, sendo necessário parecer técnico sobre a situação. 

Art.7º - Na concessão do beneficio estabelecido por esta lei, a Equipe Técnica considerará o conjunto 
de indicadores sociais capazes de estabelecer com maior acuidade, as situações de vulnerabilidade 
social e econômica para melhor efetividade deste programa social. 

Art.8º - A aferição da comprovação da renda será realizada no momento do cadastramento inicial da 
família, podendo ser reavaliada em qualquer fase do Programa, através dos dados atualizados do 
Cadastro Único e/ou pela avaliação sócio-econômica, sob a responsabilidade da Equipe Técnica 
responsável pelo programa. 

§1º - A responsabilidade pela aferição da comprovação da renda e pela inclusão da família 
beneficiária do Programa VIDA NOVA será da equipe técnica de referência a ser designada 
especificamente para este Programa. 

§2º - A equipe técnica de referência será composta por Assistente Social e Psicólogo, bem como por 
outros profissionais de nível superior de acordo com a necessidade do Programa.  



  

Art. 9º - O valor do benefício único mensal previsto no art.1º será de R$ 300,00 (trezentos reais), 
enquadrando-se a família nos critérios estabelecidos nesta lei. 

§1º - O benefício a que se refere o caput deste artigo será pago, mensalmente, por meio de 
instituição bancaria oficial, através de cartão magnético, com a identificação do responsável legal da 
família, e na forma prevista em regulamento desta lei; 

§2º - O pagamento do benefício previsto nesta lei será, preferencialmente, realizado à mulher, como 
responsável legal da família, e na forma prevista em regulamento. 

Art. 10 - O responsável legal pela família deverá firmar Termo de Compromisso e Adesão ao 
Programa de Transferência Condicionada de Renda VIDA NOVA, na forma e conforme disposto em 
regulamento desta lei. 

Art.11 - O benefício mencionado do art.9º será concedido pelo período 12 (doze meses) podendo ser 
prorrogado ou bloqueado, mediante avaliação e aprovação da equipe técnica de referência designada 
especificamente para este Programa. 

Art. 12 - As despesas com o Programa de Transferência Condicionada de Renda VIDA NOVA, correrão 
à conta das dotações orçamentárias previstas na Lei do Orçamento Anual da Secretaria Municipal de 
Trabalho e Desenvolvimento Social. 

Parágrafo único - No limite das dotações orçamentárias previstas, será elaborada lista pública com o 
nome dos beneficiários atendidos pelo programa, tendo preferência no atendimento a família 
classificada como de extrema pobreza pela Equipe Técnica, sempre observando os indicadores 
sociais capazes de estabelecer com maior acuidade as situações de vulnerabilidade social e 
econômica. 

Art. 13 - A inscrição da família no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, não gera 
qualquer direito automático de inclusão e participação no Programa de Transferência Condicionada 
de Renda VIDA NOVA previsto nesta lei. 

Art. 14 - A concessão do benefício à família dependerá do cumprimento de condicionalidades 
constantes no Termo de Compromisso e Adesão da família ao Programa VIDA NOVA. 

Parágrafo único - As infrações ao disposto neste artigo poderão acarretar bloqueio e/ou 
cancelamento do benefício. 

Art. 15 - A família será desligada do Programa VIDA NOVA, quando: 

I - Atingir nível de promoção social e ou econômica, mediante justificativa em relatório da equipe 
técnica de referência designada para este Programa, conforme dispuser o regulamento desta lei; 

II - Houver descumprimento das condicionalidades estabelecidas no Termo de Compromisso e 
Adesão da família ao Programa VIDA NOVA, mediante justificativa em relatório da equipe técnica de 
referência designada para este Programa; 

III - Não manter residência e domicílio  no Município. 

§1° - O desligamento da família na forma prevista no inciso I deste artigo, poderá ocorrer de forma 
gradativa, no prazo de até um mês, após detectado nível de promoção social e ou econômica 



  

estabelecido em regulamento, conforme justificativa em relatório sócio-econômico da Equipe 
Técnica de Referência designada para este Programa. 

§2° - O desligamento da família na forma prevista no inciso II deste artigo, será precedido de 
advertência por escrito, à qual concederá prazo de 03 (três) dias para a família se regularizar. 

a) A Equipe Técnica poderá aplicar até duas advertências antes de proceder ao bloqueio 

b) Caso não haja regularização no cumprimento das condicionalidades, a família terá o beneficio 
bloqueado por 30 (trinta) dias, sendo restabelecido após esse prazo e desde que o beneficiário volte 
a cumprir as condicionalidades. 

c) Depois de bloqueado o beneficio, se a família ainda não voltar a cumprir as condicionalidades 
estabelecidas, será feito o cancelamento do beneficio, ocorrendo o desligamento da família do 
programa VIDA NOVA. 

d) A família que tiver o beneficio cancelado somente poderá candidatar-se á novo beneficio depois 
de decorrido o prazo de 06 (seis) meses após a data de cancelamento. 

§3º - O desligamento da família na forma prevista no inciso III será feito de forma imediata à 
verificação desta situação pela Equipe Técnica do programa. 

§4º - Em caso de falecimento do beneficiário do Programa VIDA NOVA, o benefício poderá ser 
transferido para outro membro da família, mediante relatório da equipe técnica de referência 
designada para este Programa. 

§5º - Sempre que o benefício for bloqueado, o beneficiário perderá o direito ao benefício no mês em 
que ocorrer essa situação, e ainda, enquanto a mesma perdurar, sempre em períodos de 30 (trinta) 
dias, ainda que o benefício fique bloqueado apenas por 01 (um) dia. 

Art. 16 - A Secretaria Municipal de Educação definirá e adotará as normas e mecanismos 
procedimentais para obtenção das informações de freqüência escolar dos alunos da rede municipal 
ou estadual de ensino, bem como contribuir para o desenvolvimento de ações para o enfrentamento 
dos indicadores aferidos no processo de acompanhamento das condicionalidades estabelecidas no 
Termo de Compromisso e Adesão.  

Art. 17 - A Secretaria Municipal de Saúde definirá e adotará as normas e mecanismos procedimentais 
para obtenção das informações sobre o cumprimento das condicionalidades de saúde, bem como 
contribuir para o desenvolvimento de ações para o enfrentamento dos indicadores aferidos no 
processo de acompanhamento das condicionalidades estabelecidas no Termo de Compromisso e 
Adesão.  

Art. 18 – O valor do benefício e o valor de referência para caracterização de situação de pobreza e de 
extrema pobreza poderão ser revistos pelo Poder Executivo, em razão da dinâmica socioeconômica 
do Município e dos estudos técnicos de implantação do Programa, e desde que sejam 
compatibilizadas a quantidade de famílias beneficiárias do Programa de Transferência Condicionada 
de Renda com as dotações orçamentárias existentes.   

Art.19 - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS é instância de controle social do 
Programa VIDA NOVA. 



  

Art.20 – Será desligada do Programa Vida Nova, pelo prazo de 02 (dois) anos ou definitivamente, se 
reincidente, a família cujo responsável prestar declaração falsa ou usar de qualquer outro meio ilícito 
e/ou fraudulento para obtenção de vantagens. 

Art. 21 - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao Orçamento Fiscal de 2014, 
no valor de R$1.500.000,00 (Um milhão e meio de reais), conforme estimativa de impacto 
orçamentário em anexo. 

Órgão: 02 – Executivo 

Unidade: 12 – Fundo Municipal de Assistência Social 

Função: 08 – Assistência Social 

Subfunção: 244 – Assistência Comunitária 

Programa: 0035 – Execução da proteção Social 

Proj/Atividade: 2.103 – Cartão Cidadão 

Categoria Econômica: 3 – Despesas Correntes 

Natureza da despesa: 3 – Outras Despesas Correntes 

Modalidade de aplicação: 90 – Aplicações Diretas 

Elemento de despesa: 48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas R$ 1.500.000,00 

 

Art. 22 - Para fazer face às despesas nesta lei, serão utilizados recursos provenientes do superávit 
financeiro do exercício de 2013. 

Art. 23 - Ficam alteradas as Leis 1.008 de 24 de outubro de 2013, Lei 987 de 10 de junho de 2013 e a 
Lei 1.007 de 24 de outubro de 2013. 

Art. 24 - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar esta lei. 

Art.25 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 21 de março de 2014. 

 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Prefeito Municipal 


