
LEI Nº909 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2011 

 

Dispõe sobre a criação e regulamentação do 

Auxílio Natalidade e dá outras providências.  

 

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, 

aprovou, e eu, RAIMUNDO NONATO BARCELOS, Prefeito Municipal, de acordo com a 

competência que me é atribuída pelo art. 11 da Lei Orgânica, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica instituído no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo o benefício denominado 

“Auxílio Natalidade”. 

 

§1º - O Auxílio Natalidade constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da 

Assistência Social, em pecúnia ou bens de consumo, prestada à gestante ou à família, para 

reduzir vulnerabilidade provocada por nascimento de membro da família. 

 

§2º - O alcance do benefício natalidade, a ser estabelecido por legislação municipal, é 

destinado à família e terá, preferencialmente, entre suas condições: 

 

I – atenções necessárias ao nascituro; 

 

II – apoio à mãe no caso de morte do recém-nascido; 

 

III – apoio à mãe no caso de natimorto com idade gestacional a partir da 28ª semana e com 

comprovação através de certidão de natimorto;  

 

IV - apoio à família no caso de morte da mãe; 

 

§3º Para os efeitos desta Lei, família é o agrupamento humano unidos por laços 

consangüíneos ou afetivos, residentes em um mesmo domicílio e que convivam em relação de 

dependência econômica. 

 



Art. 2º - O acesso ao benefício, instituído por esta Lei é garantido à gestante pertencente à 

família cujos membros tenham renda per capta mensal igual ou inferior a 1/3 (um terço) do 

salário mínimo vigente, e residam no Município de São Gonçalo há no mínimo 01 (um) ano. 

 

Parágrafo único: Em caso de gestação múltipla, a renda per capta da família será igual ou 

inferior a 01 (um) salário mínimo vigente. 

 

Art. 3º - O valor do Auxílio Natalidade será de 1/4 (um quarto) do valor do salário mínimo 

vigente por cada nascituro, e será pago em parcela única. 

 

Parágrafo único: A morte da criança não inabilita a gestante a receber o benefício de trata esta 

Lei. 

Art. 4º - O Auxílio Natalidade deverá ser requerido no prazo máximo de até 90 (noventa) dias 

contados do nascimento da criança ou da morte da mesma, através do Serviço Social da 

Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, e será instruído com os 

seguintes documentos: 

 

I - Comprovação de inscrição no Cadastro Único dos Programas Sociais do município e 

devidas atualizações; 

II - Certidão de Nascimento ou Certidão de natimorto original e cópia; 

III - Comprovante de residência no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo há pelo menos 

01 ano; 

IV – Documento de identidade do responsável pelo requerimento. 

 

§1º - O Requerimento poderá ser feito pela própria gestante, por membro da família até 2º 

grau ou por responsável legal da gestante em caso de menor de 18 anos. 

 

§2º - Caso seja deferido pelo Serviço Social, o Auxílio Natalidade deverá ser pago em até 60 

(sessenta) dias após o requerimento. 

 

Art. 5º - Para fazer face às despesas previstas nesta lei, fica autorizado o Executivo Municipal 

a abrir crédito especial ao orçamento fiscal vigente no valor de R$10.000,00. (Dez mil reais).  

 



Órgão: 02 – Executivo 

Unidade: 12 – Fundo Municipal de Assistência Social 

Função: 08 – Assistência Social 

Subfunção: 244 – Assistência Comunitária 

Programa: 0037 – Benefícios Eventuais 

Proj/Atividade: 2.048 – Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais 

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$ 

10.000,00 

 

Art. 6º - Para fazer face às despesas nesta lei, serão utilizados recursos provenientes da 

anulação da seguinte dotação: 

 

 Órgão: 02 – Executivo 

Unidade: 12 – Fundo Municipal de Assistência Social 

Função: 08 – Assistência Social 

Subfunção: 244 – Assistência Comunitária 

Programa: 0043 – Casa São Vicente de Paula 

Proj/Atividade: 1.071 – Revitalização da Casa São Vicente de Paula 

Categoria Econômica: 4 – Despesas de Capital 

Natureza da despesa: 4 – Investimentos 

Modalidade de aplicação: 90 – Aplicações Diretas 

               Elemento de despesa: 51 – Obras e Instalações R$ 10.000,00 

 

Art. 7º - Esta Lei altera o PPA, a LDO e a LOA referentes ao período de 2011. 

 

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 21 de novembro de 2011. 

 



 

 

 

 

 

 

RAIMUNDO NONATO BARCELOS 

PREFEITO MUNICIPAL 


