
  

LEI Nº 1067 DE 22 DE JULHO DE 2014. 

“Altera redação dos artigos 5º e 6º da Lei 1.050 de 21 
de março de 2014 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 - O artigo 5º da Lei 1.050, de 21 de março de 2014, passa a viger com a seguinte redação: 

Art.5º - Na composição da renda per capta não será 
considerado qualquer benefício social recebido pela família, 
especialmente os valores recebidos pelos programas federais 
de transferência de renda, Programa Municipal Cartão 
Alimentação e Programa Municipal de Frente de Trabalho. 

 

Art.2º - O artigo 6º da Lei 1.050, de 21 de março de 2014, passa a viger com a seguinte redação: 

Art. 6º - A família que possuir renda familiar de até 1/2 (meio) 
salário mínimo per capta 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 
verificada pela Equipe Técnica responsável pelo programa, 
sendo necessário parecer técnico sobre a situação. 

I – A família unipessoal que possuir renda familiar superior a 
1/2 (meio) salário mínimo poderá ter acesso ao programa nos 
seguintes casos: 

a) Ser portadora 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, 
deficiência física e mental, ou outra doença verificada pela 
Equipe Técnica responsável pelo programa; 
b) Residir sozinha; 
c) Não ser proprietária de nenhum bem imóvel; 
d) Estar em aparente estado de abandono. 

II - Todas as condições dispostas no inciso anterior serão 
verificadas pela Equipe Técnica do Programa, a qual emitirá 
parecer pela concessão ou não do benefício. 

 



  

Art.3º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de recursos do orçamento vigente 
previsto sob as seguintes dotações: 02.12.08.244.0035.2.103.3390.32 e 
02.12.08.244.0035.2.103.3390.48, conforme estimativa de impacto orçamentário anexo. 

Art.4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 22 de julho de 2014. 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Prefeito Municipal 


