
A Comiuio de Justlga e Redagio

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA iNgS

GABINETE DO PREFEITO

In PROIETO OE I.EI NO .22a. 201g, 00NA INGS, IO OE JUNHO

In :' APtioVAD<D EIU ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL
NO 598/2011, E D.A 0UTRAS
PROVIDENCIAS.PR

Q.

o --- '--Art. lo. O art. lo e o seu par6grafo 6nico, ambos da
fein ' svu/full pasha a tera seguinte redagao: ' '

seguinte redagao 2o ' O art. 2o da Lei n ' 598/2011, pasha a ter a

"Art. 2o. O Programa de Complementac6o de Renda nn
municipio de Dona Ings beneficiary as familias: - ---.--vu ''v

\.

ll - (...)
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IV - Nas unidades familiares que tenham criangas e

adolescentes em idade escolar, deve o(a) respons6vellegal realizar
regularmente a matricula na rede publica de ensino do municipio de
Dona Ings, j6 para os alunos que estiverem no Ensino M6dio, o
responsdvellegal poder6 realizar a matricula dos mesmos na rede
estadualou federalde ensino, sem prejuizo do beneficio;

V - As familial benefici6rias do Programa de
Complementagao de Renda dever6o manter atualizados os deus
dados cadastrais junto a Secretaria de Assist6ncia Sociale Habitagao

Dona ]n6s, a16m de cumprir as condicionalidades exigidas pda
legislagao federalque trata do Programa Bolsa familia, as constantes
nesta Leie em regulamento pr6prio;

VI - Idosos e portadores de necessidades especiais n3o
poder8o ser beneficiados com o Programa de Complementagao de
Renda, cano recebam o Beneficio de Prestagao Continuada - BPC ou
algum Beneficio Previdenci6rio.

--- n--u. Vll - Est3o excluldos do Programa de Complementagao
de Renda aqueles que recebem algum beneficio eventualr'deste
municipio de Dona Ings, exceto em caso de calamidade pOblica, onde
dever6 ser analisado cada cano pda Equipe T6cnica do CRAB, comelaboragao de Parecer Social." '' ' " -'

' ' o -'' '- ' Art. 3o. O art. 3o e o seu par6grafo anico, ambos da
fein ' s98/2011, passam a ter a seguinte redagao:

"Art. 3o. O beneficio monet6rio do programa de
Complementaijo de Renda no Municipio de Dona Ings destinado a

financeira consignada em orgamento." ' '

"Par6grafo Unico. O pagamento do beneficio seri feito
rnediante cheque, que teri como titular do recebimento previsto
nesta Lei, preferencialmente, respons6vel do sexo feminino ou. na
sua ausencia ou impedimento, o detentor do poder familiar. O
respons6vel dever6 apresentar CPF, bem como assinar comprovante
do recebimento do cheque para efetiva entrega do beneficio."
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Art. 4o. O par6grafo iinico do art. 4', da Lei no
598/2011 paisa a ter a seguinte redagao:

"Par6grafo Unico. A aferigao da comprovagao da renda
sera realizada no memento do cadastramento inicialda famflia e em
qualquer fase do programa, a crit6rio da Secretaria Municipal de
Assist6ncia Sociale Habitagao." '

Art. 5o. O art. 6' e o seu par6grafo 6nico, ambos da
Lean ' s98/2011, passam a ter a seguinte redagao:

"Art. 6o. O beneficio mencionado no art. 3' delta Lei
sera concedido pelo periodo de 12 (doze) memes, podendo ser
prorrogado por igual periodo, mantido at6 a cessag6o das condig6es
de elegibi idade de cada um dos benefici6rios que Ihe deram origem e
cumpridas as c16usulas firmadas no Termo de Compromisso e
Responsabilidade . " '

"Par6grafo Unico. A prorrogagao da perman6ncia do
benefici6rio no Programa de Complementagao de Renda mencionada
no capt/Z, n8o se dare automaticamente, devendo ser realizada uma
atualzagao cadastral anualmente, para an61ise da situag6o
econ6mico-financeira das familias beneficiadas por este Programa, as
quais poder6o ser substituidas de acordo com a avaliagao da E(luipe
T6cnica do Centro de Refer6ncia de Assist6ncia Socialdo Municipio de
Dona Ings, cano n6o maid se enquadrem nos requisitos exigidos por

seguinte redag3o 6o ' O art. 7o, da Lei no 598/2011 pasha a ter a

"Art. 7o. O Programa de Complementagao de Renda
atender6,: inicialmente. o n6mero m6ximo de 300 (trezenta9
familias, ficando o Poder Executivo autorizado a aumentar ou

' by '-F /

diminuir

disponie ioddeebeneml:ntosia atrav6s de Decreto Municipal, conforme

Art. 7o. O Par6grafo Unico do art. 8o, da Lei no
598/2011passa a ter a seguinte redagao:
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"Par6grafo Unico: A renda familiar per cap/ta estimada

sera calculada a parter das informag6es disponibilizadas no Cadastro
Unico do Governo Federal (CadUnico), somada ao beneficio do
Programa Federal."

Art. 8o. O art. 9o, lllda Lei no 598/2011, paisa a ter a
seguinte redagao:

"Art. 9'. (...)

(...)

111 - qualquer filho ou dependente em idade escobar
tiver frequ6ncia inferior a 90% (noventa por cento) das auras do m6s
do beneficio, sem justificativa aceita peso 6rgao respons6vel,
acompanhadadedocumentocomprobat6rio." ' ' '

Art. 9o. Fica acrescido o par6grafo 6nico ao art. 16, da
LeiMunicipalno 598/2011, com seguinte redagao:

...-.':.,' "Par6grafo Unico. Seri de acesso p6blico a relagao dos

Art. 10. Eventuais omiss6es necess6rias para o
cumprimento delta Lei dever6o ser regulamentadas atra v6s de
Decreto do Poder Executivo Municipal. ' ' '' ''

publicagao. Art. 11. Etta Lei entrar6 em vigor na data de sua

Art. 12. Revogam-se as disposig6es em contr6rio

Gabinete do Prefeito Constitucional do Municipio de
oona Ings, Estado da Paraiba, 10 dejunho de 2019. ' ''

JOAN'10ALINO DA SILVA
PREFEITO CONSTITUCIONAL
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"Par6grafo Unico: A renda familiar per cap/fa estimada

sera calculada a partir das informag6es disponibilizadas no Cadastro
Unico do Governo Federal (CadUnico), somada ao beneficio do
Programa Federal."

Art. 8o. O art. 9o, lllda Lei no 598/2011, pasha a ter a
seguinte redagao:

"Art. 9'. (...)

(...)

111 - qualquer filho ou dependente em idade escolar
tiver frequ6ncia inferior a 90% (noventa por cento) das auras do m6s
do beneficio, sem justificativa aceita pelo 6rgao respons6vel,
acompanhada dedocumentocomprobat6rio." ' '

Art. 9o. Fica acrescido o par6grafo tlnico ao art. 16, da
Lei Municipalno 598/2011, com seguinte redagao: ' '

"Par6grafo Unico. Seri de acesso pOblico a relagao dos
benefici6rios e dos respectivos beneficios' do Prograrna de
Complementⓑao de Renda, tratado nesta Lei, sendo que talrelagao
teri divulgagao no s/te oficial da Prefeitura Municipal de Dona Ings
atrav6s do Di6rio Oficialdo Municipio."

Art. 10. Eventuais omiss6es necess6rias para o
cumprimento desta Lei devergo ser regulamentadas atra v6s de
Decreto do Poder Executivo Municipal. ' ' ''

Art. 11. Etta Lei entrar6 em vigor na data de sua
pu blicagao .

Art. 12. Revogam-se as disposig6es em contr6rio

Gabinete do Prefeito Constitucional do
Dona Ings, Estado da Paraiba, 10 de junho de 2019.

Municipio de

JOAN'IDALiNO DA SILVA
PREFEITO CONSTITUCIONAL


