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LEI N.o 1014/2009

"ESTABELECE E CRIA CRITÉRIOS PARA
CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA SOC/~L A
PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICíPIO DE
NOVA INDEPNDENCIA".

JOSÉ PEDRO TONIELLO, prefeito municipal de Nova
Independência, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lê são
conferidas por lei,

Faz saber que a Câmara Municipal de Nova Independência aprova e
ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 10
- Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder às

pessoas devidamente cadastradas e comprovadamente carentes, aos
deficientes físicos, aos idosos, portadores de doenças graves, além daqueles
que atendam aos requisitos da lei n° 8.742 de 7 de dezembro de 1993, Lei
Orgânica da Assistência Social- LOAS, artigo 22 e alínea 2° desta lei , os
seguintes benefícios:

1- Alimentos básicos em geral;

11- Fraldas descartáveis geriátricas;

111- Mantimentos específicos para portadores de síndromes e
doenças graves em tratamento, que não constem na Cesta Básica da Prefeitura
e Ordem Judicial.

IV- Óculos de Grau;

V- Disponibilização de mão de obra para reparos em residências.

VI- Pagamento de conta de energia que foram cortadas.

VII- Leite e Suplementos alimentar para crianças de baixo peso, salvo

prescrição médica.
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.VIII- Leite para idosos e portadores de necessidades especiais.

IX- Auxilio de Fotografia para concessão de documentos pessoais.

Art.2° - Os benefícios autorizados pelo artigo anterior só
poderão ser concedidos após visita domiciliar de técnico de assistência social e
prévia verificação:

a) da condição sócio-econômica do interessado;

b) da necessidade premente da ajuda;

c) da impossibilidade ou dificuldade de obtê-Ia por meios
-~ próprios;

d) da renda per capita igualou inferior a 1/4 do salário mínimo.

Parágrafo Único Excepcionalmente em casos urgentes,
devidamente comprovados, os requisitos acima mencionados poderão ser
substituídos, no todo em parte, por relatório de avaliação elaborado por
assistente social do Departamento de Social da Prefeitura de Nova
Independência, de modo a atender outras situações de comprovada
hipossuficiência financeira.
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Art.3°· A condição sócio-econômica do interessado será verificada
pelo DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL da Prefeitura que em até
180 ( cento e oitenta ) dias a contar da publicação desta Lei, iniciará a
elaboração do cadastro das famílias carentes no Município .

Art.4°· A ajuda será disponibilizada de acordo com a real
necessidade do interessado e com recursos consignados em dotação especifica
e disponibilidade financeira da Prefeitura ou em parceria com o Fundo social de
Solidariedade, salvo que este tenha recurso em caixa.

Art.5°· A assistência prevista nessa lei será prestada prioritariamente
aos cidadãos residentes no Município por mais de seis meses, que dela
necessitarem independente de raça, cor, sexo, credo religioso ou preferência
político-partidária.

Art.6°· Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social o
acompanhamento da execução do programa de concessão dos benefícios
previstos nessa lei.
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.Art.7°· Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a regulamentar
por Decreto esta lei, assim como a sua aplicação, desde que não haja alteração
dos objetivos.

Art.8°· Ficam convalidado todas a doações realizadas pelo Poder
Executivo, nas condições desta Lei.

Art.9° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e/ou
afixação.

Nova Independência, 06 de outubro de 2009.

JOSÉP~m:C~
leito Municipal

Publicado na Secretaria Geral, desta PM, na data supra, mediante a afixação no local
público, de costume.

~AMORIM
v Secretario Geral


