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LEI N° 1780 DE 12 DE )ULHO DE 2018.

DISPOE SOBRE A INSTITUICAO D0
PROGRAMA
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MUNIcipIO DE SOBRAL,
OUTRAS PROVIDENCIAS.
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A CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e o Prefeito Municipal
sanciona e promulga a seg`inte Lei:

Art. 1° Fica instituido, no ambito do Municipio de Sobral, o Programa Crescer
Bern em Sobral, para superagao da extrema pobreza, assegurando o ben-estar fi§ico, emocional e
cognitivo de famflias vulneraveis socialmente, atrav6s de a€6es govemamentais, em cooperasao
com a sociedade civil, voltadas ao enfrentamento dos impactos negativos da extrema pobreza no
desenvolvimento.
§1° Sao tamb€m objedvos do Programa:

I - abordar, de forma integral e integrada, o desenvolvimento infantl, em todos os
seus aspectos, inclusive cognitivo, criando mecanismos e a€6es para proporcionar o ben-estar
fisico e intelectual das crian¢as;
11 - articular as

ac6es

e

poljticas

especificas

dos

6rgaos

e

entidades

da

Adminlstra€ao Pdbllca Estadual Direta e Indireta, de foma a potencializar e quallficar os
resultados, com o objetivo de estimular a¢6es intersetoriais pautada§ na redu€ao e na progressiva
elimina¢ao do impacto da exttema pobreza no desenvolvimento da famflia;
Ill - criar oportunidades voltadas ao lazer infandl, com estimulo ao convivio
familiar e a integra¢ao a cultura da comunidade, enquanto ac6es ben6ficas para o
desenvolvimento fisico, cognidvo e emocional das crian€as;
IV - fomentar a participagao de setores da sociedade nas a¢6es e prop6sitos do
Programa, criando espa€o para iniciadvas de parcerias com o Municipio;
V - idealizar as a96es especificas de combate a extrema pobrcza por meio de
parcerlas para contflbur para o alcance das metas e objetivos do Programa;
VI - promover estudos para a formula9ao de politicas ptibllcas voltadas i
supera9ao da extrema pobreza;
VII - desenvolver a€6es que contribuam para a garantia da seguranca alimentar e
nutricional da famflia.

§2° A execu€ao do Programa Crescer Ben em Sobral, sem prejuizo do apoio que
poderf receber de outros 6rgaos e entidades municipais no cumprimento das respecdvas
atividades, ficari a cargo de uma Cornissao Especial, composta pot:
I - 02 (dois) representantes da Secretaria da Cultura, juventude, Esporte e Lazer;
11 - 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal da Educa€ao;
Ill - 02 (dois) representantes da Secretaria do Trabalho e Desenvolvlmento

Conomco;
IV - 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal da Sadde; e

tepreseutanteschsectetanadosDttenosHunanos.Hgroe
As sistencia Social.
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§3° Para o atendrmento de seus prop6sitos, poderao set firmadas pelo Municipio
de Sobral, in forma legal e atrav6s de seus 6rgaos, parcerias com entidades da sociedade civil,
sem fins lucrativos, objetivando o desenvolvimento, em regime de coopera€ao, das ag6es
necessarlas ao alcance das finalidades pretendidas pelo Programa Crescer Ben em Sobral,
inclusive mediante o repasse de recursos financeiros.
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ou encaminhadas atrav6s de Busca Ativa.
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Art. 2° Com o objedvo de assegurar o desenvolvimento em famflias em situacao
de extrema pobreza, fica o Poder Executivo Munlcipal autorizado a conceder auxflio financeiro
sob denominasao "Cartao Crescer Ben em Sobral".
§1° Poderao §er beneficiados com o Cartio Crescer Ben em Sobral, famflias ouja
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outro beneficio assistencial das esferas municipal, estadual e federal, considerando os seguintes
valores:

I - de R$ 90,00 (noventa reais) pafa famflias com renda media mensal de ate R$
89,00 (oitenta e move reais);

11 - de R$ 95,00 (noventa e cinco teals) para famflias com renda media mensal de
ate R$ 89,00 (oitenta e nove reais) e com gestante e/ou 01 (`ma) crlanca com idade entre 0 (zero)
e 06 (seis) anos dc idade;

Ill - de R$ 105,00 (cento e cinco reais) para famflias com renda media mensal de
ate R$ 89,00 (oitenta e nove reais) e com 02 (dua§) criangas com idade entre 0 (zero) e 06 (seis)
anos de idade;
IV -de R$ 115,00 (cento e qulnze reais) para famflias com renda media mcnsal de
ate R$ 89,00 (oitenta e nove reais) e com 03 (tres) ou mais crian€as com idade entre 0 (zero) e 06
(scis) anos de idade.

§2° Para os fins desta Lei, considera-se famflia a unidade nuclear, eventualmente
ampliada pot outros individuos que com ela possuam la9os de parentesco ou de afinidade, que
forme un grupo dom6stico, vivendo sob o mesmo teto e que se mant6m pela contribui€ao de
seus membros.
§3° A concessao do auxflio e seu acompanhamento sera atribui€ao da Comissao
Especial instituida por esta Lei.

§4° 0 Poder Executivo Municipal podera avahar o ingresso no Programa dc
famflias que, inscritas em outros programas da esfera municipal, estadunl ou federal, nao estejam
percebendo o auxflio financeiro, ficando vedada a percep9ao cunulativa dos auxflios, sendo
devido, por6m, a sua complementa€ao, considerando a diferen€a entre os beneficios.

Art. 3° As ag6es e medidas do Programa Crescer Ben em Sobral, assim como a
forma de pagamento e as condi€6es para percep¢ao do auxfllo financeiro dc que trata esta Lei
para famflias beneficifrias poderao contar com a participa€io em carfter consultivo
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Municipal dos Direitos da Crian¢a e do Adolescente - CMDCA, §em ptejuizo de outras fomas
de participagao popular.

Art. 40 As despesas necessarias ao cumprimento do disposto ncsta Lei correrao

pot conta das dota€6es orgamentinas da Sectetana dos Direitos Hunanos, Habitasao e
Assistencia Social, as qunis poderao set suplementadas, ficando o Chefe do Podet Executivo
Municipal autotizado a proceder no ol.gamento do Munlcipio, mediante cr6ditos especiais, as
altera€6es que se fizerem pertinentes.

Art. 5° Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a expedir normas
regulamentares complementares que se fizerem necessarias a fiel execu9ao desta Lei.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcacao, ficando revogadas as
disposic6es em contririo.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSH EUCLIDES FERREIRA COMES
JUNIOR, em 12 de julho de 2018.
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