
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL 
Estado do Rio Grande do Sul 

 
 

DECRETO Nº 20, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2016. 

 
Dispõe sobre critérios para a 

concessão dos auxílios para munícipes 
necessitados economicamente de que 
trata a Lei nº 02/97, regulamentada pelo 
Decreto nº 030/2001; a Lei nº 805/13, e o 
Decreto nº 68/14 e dá outras 
providências.  

 
MARCO ANTÔNIO MONTEIRO CARDOSO, Prefeito de Capivari do Sul, no uso 

de suas atribuições definidas pela Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO as 
disposições da Lei Municipal nº 02 de 15 de janeiro de 1997, regulamentada pelo 
Decreto nº 030, de 24 de setembro de 2001, alterada pela Lei nº 805/13, 
regulamentada ainda pelo Decreto nº 68, de 27 de outubro de 2014, que autorizaram 
ao Município, através do Poder Executivo, conceder auxílio financeiro a pessoas 
comprovadamente necessitadas, tais como: doar aparelhos ópticos, auditivos, 
próteses para readaptação física, medicamentos, agasalhos, alimentos, esquifes e 
mortalhas, equipamentos ortopédicos de locomoção individual e passagens de 
transporte coletivo para pessoas comprovadamente carentes; CONSIDERANDO 
AINDA, que é condição essencial e necessária para a percepção de tais auxílios o 
estado de necessidade econômica ou de vulnerabilidade social. regulamentado pelo 
Decreto nº 68, de 27 de outubro de 2014, que definiu como necessitados àqueles 
munícipes que percebam até um salário mínimo Nacional; ou, que a renda familiar não 
ultrapasse a dois salários mínimos Nacional, ou ainda, que a família possuindo pessoa 
inválida sob sua dependência perceba renda familiar de até três salários mínimo 
Nacional e CONSIDERANDO FINALMENTE que não ficou explícita a forma de cálculo 
para definir a renda familiar de que trata o Decreto nº 030 de 24 de setembro de 2001,  
 

DECRETA 
 

Art. 1º Para o cálculo da renda familiar de que trata o a letra “b” do art. 1º do Decreto 

nº 030/2001, será obedecido os seguintes critérios: 
 

I. Será somada a renda de cada uma das pessoas residentes na unidade familiar 
que detenham ganhos próprios;  
II. O total do somatório será dividido pelo número de partícipes da renda 
adicionando os dependentes;  
 
Art. 2º Considera-se dependente para efeitos deste Decreto: 

a) os filhos menores de 18 anos;  



b) os inválidos de qualquer idade que residam na unidade familiar;  
c) os filhos maiores de 18 (dezoito) anos e menores de 21 (vinte e um) anos 

que estejam estudando em escola municipal, estadual, ou universidade a ser 
comprovado com o atestado de matrícula escolar do ano vigente.   

 
Art. 3º O benefício da Previdência Social pago a portador de invalidez não será 
considerado na renda familiar.  
 
Art. 4º Fica mantida a exigência da apresentação de comprovante de renda atualizado 
e da declaração prevista no Decreto nº 68, de 27 de outubro de 2014.  

 
Art. 5º Caso o requerente do auxílio não tenha como comprovar sua renda, servirá sua 
inscrição no PBF – Programa Bolsa Família. 
 
Parágrafo único.  Em não havendo inscrição no PBF, por se tratar de uma situação 
considerada especial, segundo prevê o § 1º, do Art. 1º, da Lei nº 805, de 19 de julho de 
2013, poderá o Chefe do Poder Executivo, ou o Gestor do Sistema Único de Saúde 
decidir favoravelmente ou não, pela concessão do auxílio, após oitiva do Agente 
Comunitário da Microrregião, e/ou do Assistente social do Município, quanto à 
situação de vulnerabilidade, a título de subsídio para a decisão.  
 
Art. 6º Os interessados que se encontrarem desempregados e atendam o disposto na 
Lei em epígrafe quanto à sua renda familiar, farão constar o fato na declaração de 
necessidade na forma da Lei. 
 
Art. 7º A declaração deverá ser firmada pelo próprio requerente.  
 
Parágrafo único. Sendo impossível, devido a problemas físicos do necessitado, será 
concedido o auxílio a descendentes ou descendentes, vedada a concessão a terceiros 
não pertencentes à estrutura familiar do beneficiário.  
 
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Capivari do Sul, em 23 de fevereiro de 2016.  
 
 
 
 

Marco Antônio Monteiro Cardoso 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
Registre-se e Publique-se.  
 
 
 

 
“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas!” 

 


