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Lei nº  8.279,  de 15 de dezembro  de 2011. 
 

 

 

Altera a Lei nº. 7.956, de 14 de novembro de 

2007, a qual criou o Programa Cheque Cidadão. 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

DECRETA     E    EU    SANCIONO    A    SEGUINTE    LEI: 

 
 

 

 

Art.1º - A Lei nº. 7.956, de 14 de novembro de 2007 passa a vigorar 

com as seguintes alterações: 

 

“Art. 3º - ............................................................... 

§ 1º - A autorização de pagamento de que trata este artigo, será feita 

diretamente ao titular do Cadastro Social Único, mediante formulário específico da Se-

cretaria Municipal da Família e Assistência Social.” (NR) 

§ 2º - ..................................................................... 

 

“Art. 4º - .................................................................. 

I – tenham renda per capta de até ½ salário mínimo;  

II – esteja em vulnerabilidade social;  

III – residam no Município de Campos dos Goytacazes no mínimo 02 

(dois) anos;  

IV – o titular da família esteja inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF) do Ministério da Fazenda; 

V – o titular da família esteja incluindo no CAD Único; 

VI – a família deve estar referenciada no CRAS (Centro de Referência 

da Assistência Social) de abrangência de seu território; 

§1º - Para fins desta lei, considera-se como família a unidade nuclear 

formada pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, 

a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores 

tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. 

§2º - Para fins do inciso I, deste artigo, considera-se como renda per 

capta da família a soma dos rendimentos de todos os seus componentes, com idade su-

perior a dezoito anos, dividida pelo número de membros que a compõem. 

§3º - Para fins do inciso II, deste artigo, considera-se como vulnerabi-

lidade social as famílias ou pessoas que se encontram em situação de fragilidade pessoal 

e social por decorrência da impossibilidade de geração de renda e por mudanças de vida 
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natural ou social, expostas às situações de violação de seus direitos, caracterizando risco 

social. 

§4º - Serão computados para cálculo da renda per capta os valores 

concedidos as pessoas que já usufruam programas instituídos a partir de preceitos cons-

titucionais, tais como previdência rural e urbana, seguro desemprego e rendimentos de 

trabalho oriundos da economia formal e/ou informal. 

§5º - Não serão computados para cálculo de renda per cata o benefício 

de prestação continuada a idosos e pessoas com deficiência, bem como outros progra-

mas públicos de transferência de renda. 

§6º - A referência nos CRAS serão feitas pelo preenchimento do ca-

dastro com apresentação da documentação de todos que compõem o núcleo familiar, vi-

sita domiciliar, parecer e relatório social e finalmente a inclusão no referido programa, 

sendo observado que o CRAS fará o acompanhamento de forma periódica. 

§7º - A idade mínima, do titular da família, para obtenção do benefício 

será de 18 (dezoito) anos completos, salvo nos seguintes casos: 

I – adolescente gestante ou nutriz, sem representação legal, desde que 

comprovado a sua necessidade pelos profissionais da área social através do laudo técni-

co da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social; 

II – emancipação fornecida pelo juizado da Infância e Juventude.” 

(NR) 

 

“Art. 5º - O benefício monetário deste programa será concedido, a ca-

da família, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado, por igual 

período, mediante justificativa fundamentada dos profissionais responsáveis pelo acom-

panhamento sócio-familiar.” (NR) 

 

“Art. 6º - O beneficiário deverá participar do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família - PAIF, a ser ofertado no CRAS de abrangência de seu 

território. 

Parágrafo Único – O beneficiário que por motivo de força maior, a cri-

tério da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social, não puder comparecer às 

atividades, deverá se fazer representar por outro membro da família.” (NR) 

 

“Art. 7º - O Programa será implantado, coordenado, desenvolvido e 

acompanhado pela Secretaria Municipal da Família e Assistência Social, respeitada esta 

Lei e Decreto que a regulamentar. 

Parágrafo Único Caberá, ainda, à Secretaria Municipal da Família e 

Assistência Social realizar o recadastramento de cada família, atualizando-o a cada 02 

(dois) anos.” (NR) 

 

“Art. 8º - .................................................................. 

I – ........................................................................... 

II - comprovação da matrícula de todos os seus dependentes em idade 

escolar, na escola ou em programas de educação especial, sendo esta comprovação feita 

de 06 (seis) em 06 (seis) meses; 

III – manutenção dos filhos menores de 10 (dez) anos em dia com o 

calendário de vacinação; 
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IV – participação no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família - PAIF; 

V – participação em programas de geração de renda desenvolvidos pe-

lo Município, desde que, esteja excluído do mercado de trabalho formal ou informal.” 

(NR) 

§ 1º - ........................................................................ 

§2º - ........................................................................ 

§3º - .......................................................................... 

 

“Art. 9º - ................................................................... 

IV – no caso de óbito do titular será transferido o benefício ao respon-

sável mais velho da composição familiar do falecido.” (NR) 

 

“Art. 10 - Os recursos financeiros para a realização do Programa de 

Transferência de Renda serão consignados no Orçamento Municipal.” (NR) 

 

 

Art. 2º - Ficam revogados os artigos 11 e 12 da Lei nº. 7.956, de 14 de 

novembro de 2007. 

 

 

Art.3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 
15 de dezembro de 2011. 

 

 

 

 

Rosinha Garotinho 
- Prefeita - 
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