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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU 

LEI N °  101/2014 
DE 11 DE ABRIL DE 2014 

Cria o Programa Municipal de 
Assistência a Famílias em Situação 
de Vulnerabilidade Social e dá 
outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRAMBU (SE), no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a 

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. l - Fica criado no âmbito Município de Pirambu o PROGRAMA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 
SOCIAL, observando-se os critérios e formas estabelecidas nesta Lei. 

Parágrafo Único: O Programa instituído pela presente Lei, é composto por benefícios 

de caráter eventual e de transferência de renda. 

Art. 2° - O Município promoverá o apoio à família, assim entendida como a 
comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos 
por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, que circunstancialmente 
se encontre em situação de pobreza, sem meio de prover sustento próprio e dos seus. 

Art. 3° - O Município de Pirambu poderá conceder, através da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e do Trabalho, benefícios eventuais da assistência social, de 
doações, inclusive em pecúnia. 

§ 1° - Os benefícios eventuais, de que tratam o caput deste artigo, são provisões 
suplementares e provisórias prestadas aos cidadãos e às famílias em situações de 
vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. 

§ 2° - Os benefícios eventuais da assistência social do Município de Pirambu 
integram organicamente as garantias do Sistema Único da Assistência Social (SUAS). 

§ 30 - O benefício eventual deve atender aos seguintes princípios: 
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1 - integração à rede de serviços sócio assitencias, com vistas ao atendimento das 
necessidades humanas básicas; 
II - constituição de provisão certa para enfrentar com agilidade e presteza eventos 
incertos; 
III - proibição de subornização a contribuições prévias e de vinculação a 
contrapartidas; 
IV - adoção de critérios de elegibilidade em consonância com a Política Nacional 
Social - PNAS; 
V - garantia de qualidade e prontidão de respostas aos usuários, bem de espaços 
para manifestação e defesa de seus direitos; 
VI - garantia de igualdade de condições no acesso eventuais como à informações e à 
fruição do beneficio eventual; 
VII - afirmação dos benefícios eventuais como direito relativo à cidadania; 
VIII - ampla divulgação dos critérios para a sua concessão; 
IX - desvinculação de comprovações complexas e vexatórias de pobreza, que 
estigmatizam os benefícios, os beneficiários e a política de assistência social. 

§ 4° A concessão e o valor dos benefícios eventuais por natalidade e morte serão 
regulados pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Pirambu mediante 
critérios e prazos definidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS. 

§ 5° - O benefício por natalidade atenderá, preferencialmente, aos seguintes aspectos: 

1 - necessidades de nascituro; 
II - apoio à mãe nos casos de natimorto e morte do recém-nascido; 
III - apoio à família no caso de morte da mãe. 

§ 6° - O benefício por morte atenderá, prioritariamente: 

1 - a despesas de urna funerária, velório e sepultamento; 
II - a necessidade urgentes da família para enfrentar riscos e vulnerabilidades 
advindas da morte de um dos de seus provedores ou membros; 
III - o ressarcimento, no caso da ausência do benefício eventual no momento em que 
este se fez necessário. 

§ 70 - a situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de riscos, 
perdas e danso à integridade pessoal e familiar, decorrentes da falta de acesso a 
condições e meios para suprir a reprodução social cotidiana do solicitante e de sua 
família, principalmente a de alimentação, documentação e domicílio, da situação de 
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abandono ou da impossibilidade de garantir abrigo aos filhos, da perda' 
circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da presença de violência 
física ou psicológica na família ou de situações de ameaça à vida, de desastres e de 
calamidade pública e de outras situações sociais que comprometam a sobrevivência, 
assim entendidos: 

1 - riscos: ameaça de sérios padecimentos; 
II - perdas: privação de bens e de segurança material; e 
III - danos: agravos sociais e ofensas. 

§ 80 - cabe ao Município de Pirambu destinar recursos para o custeio de pagamento 
dos benefícios por natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidos pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social. 

Art. 4 0  - Na execução das políticas de segurança alimentar, a Secretaria Municipal de 

Assistência Social e do Trabalho, executará o Mesa Farta, o qual consiste na doação 

de 01 (uma) cesta básica de alimentos, às famílias cadastradas. 

Art.5° - Mediante os critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal da Assistência 

Social, a municipalidade atenderá, mensalmente, por um período de 2 (dois) anos, 

prorrogável, famílias em situação através da doação mensal de cestas básicas, 

contendo gêneros alimentícios, compostas de conformidade com regulamentação a 

ser expedida posteriormente através de Decreto do Fundo Municipal de Assistência 

Social. 

Art. 6° - Fica criado, no âmbito do município de Pirambu, programa de transferência 

de renda, denominado PROGRAMA RENDA CIDADÃ (PRC), destinado às ações 

de transferência de renda. 

Parágrafo Único: O Programa de que trata este artigo, tem a finalidade de atender 

famílias em situação de vulnerabilidade social, inscrita, no Cadastro Único do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e será executado mediante 

transferência mensal de benefício financeiro. 

Art. 70  - O benefício financeiro será dividido em duas partes, sendo uma renda 

básica, com valor fixo e outra com valor variável, a qual levará em conta o número de 

filhos em idade escolar e devidamente matriculados em estabelecimento municipal 

de ensino, além do número de idosos na unidade familiar. 
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Parágrafo Primeiro: A parte fixa do benefício, será paga a todas as famílias" 
beneficiadas pelo programa, no valor mensal de R$ 100,00 (cem reais); 

Parágrafo Segundo: A parte variável, será paga acrescentando-se à renda básica, os 
valores abaixo especificados, nas condições estabelecidas em cada situação: 

1 - Unidade familiar que possua 01 (uma) criança em idade escolar e 01 (um) idoso, 
fará jus a uma renda variável no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais); 

II - Unidade familiar que possua mais de 02 (duas) crianças e 01 (um) idoso, fará jus 
a uma renda variável no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais); e 

III - Unidade familiar que possua mais de 02 (duas) crianças e 02 (dois) idosos, fará 
jus a uma renda variável no valor de R$ 100,00 (cem reais). 

Art. 8° - Terão preferência no cadastramento junto ao programa, aquelas família que 
se encontram em situação de maior vulnerabilidade social, assim entendidas: 

1 - Menor renda per capta; 
II - Maior número de filhos em idade escolar; 
III - Maior número de membros vivendo sob o mesmo teto. 
Parágrafo Único: Fica vedada a concessão de mais de um benefício por unidade 
familiar. 

Art. 9° - A concessão do benefício dependerá do cumprimento de critérios de 
habilitação e seleção, além dos constantes nesta Lei, aqueles que forem estabelecidas 
no seu regulamento. 

Art. 10 - A permanência da família no PRC, estará condicionada ao permanente 
cumprimento das condicionantes contidas no artigo seguinte. 

Art. 11 - São condições indispensáveis para inclusão de beneficiários no presente 
programa: 

a) residir e ser domiciliado no Município de Pirambu; 
b) encontrar-se em reconhecida situação de vulnerabilidade social; 
c) ser cadastrado no CADUNICO, ou outro cadastro que venha substituí-lo; e 
d) possuir renda per capta de até ½ (meio) salário mínimo. 
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Art. 12 - O recebimento de benefício, de quaisquer esfera de Governo, a qualquer" 

titulo, não impede o recebimento do PRC. 

Art. 13 - A execução do Programa Municipal de Assistência a Famílias em Situação 
de Vulnerabilidade Social, em todas as suas modalidades, será acompanhado pelo 

Conselho Municipal de Assistência Social, ao qual cabe a fiscalização da sua execução 

financeira, independentemente da fiscalização exercida pelos demais Órgãos de 

controle e fiscalização. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A execução do PROGRAMA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, 
dependerá da disponibilidade orçamentária e financeira da municipalidade, não 

gerando para nenhum cidadão que preencha os requisitos de inserção no programa, 

direito à inclusão automática e imediata neste programa, bem como a percepção do 

benefício. 

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAMBU, 11 DE ABRIL DE 2014. 

ÉLIO JOSÉ 	ARTINS 
Prefeito J1icipaI 
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