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EMENTA: INSTITUI O PROGRAMA SOCIAL DE 

TRANSFERÊNCIA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA 

DIRETA, COM CONDICIONANTES, DENOMINADO 

BOLSA MAIS CIDADÃO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE TURURU/CE, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que o Poder Legislativo 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica instituído, no âmbito do Município de Tururu/CE, o Programa 

Social de transferência e complementação de renda direta, com condicionantes, 

denominado "BOLSA MAIS CIDADÃO", dirigido às famílias em situação de extrema 

pobreza. 

Parágrafo único. Considera-se em extrema pobreza para os efeitos desta Lei 

as famílias cuja renda familiar per capita não ultrapasse R$ 89,00 (oitenta e nove 

reais), valor estabelecido por meio do Decreto n.° 9.396, de 30 de maio de 2018, do 

Governo Federal, cujas alterações, neste tocante, servirão igualmente como base 

para eventual redefinição do referido conceito e do valor do benefício municipal. 

Art. 20  O programa "BOLSA MAIS CIDADÃO" tem por fundamento resgatar 

as famílias em estado de vulnerabilidade social, combatendo a fome e auxiliando na 

promoção da segurança alimentar, respeitadas as contrapartidas sociais. 

Art. 30  O programa "BOLSA MAIS CIDADÃO" será coordenado e fiscalizado 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Tururu, em parceria com outros 

órgãos cujas atribuições sejam úteis ao desenvolvimento do mesmo. 

Art. 40  O programa "BOLSA MAIS CIDADÃO" tem como objetivos, entre 

outros: 

1 - Auxiliar na proteção social da família, evitando privações básicas 

decorrentes da ausência de renda; 
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II - Estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem sob 

situações de instabilidade econômica; 

III - Complementar a renda das famílias, auxiliando com as necessidades 

básicas de seus membros; 

IV - Minimizar os índices de evasão e repetência escolar na rede pública de 

ensino, estimulando o bom desempenho das crianças e adolescentes; 

V - Estimular a manutenção tempestiva do calendário de vacinação; 

VI - Incentivar melhoria na qualidade de vida das famílias; 

VII - Apoiar a segurança alimentar e nutricional. 

Art. 51  Para fins do disposto nesta Lei consideram-se as seguintes 

definições: 

1 - Família: a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros 

indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um 

grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de 

seus membros; 

II - Renda Familiar Mensal: a soma dos rendimentos brutos auferidos por 

todos os membros da família, inclusive de benefícios e trabalhos autônomos e 

avulsos; 

III - Renda Familiar per capita: divisão da renda familiar mensal pelo 

número de membros da família; 

IV - Responsável Familiar: pessoa inserida no Cadastro Único do Governo 

Federal como responsável pelo grupo familiar; 

V - Enquadramento: momento definido pela Administração para definir os 

contemplados com o benefício da presente Lei. 

Art. 60  O Programa "BOLSA MAIS CIDADÃO" atenderá inicialmente o 

número total de 500 (quinhentas) famílias, ficando o Poder Executivo autorizado a 

alterar o referido número, conforme disponibilidade orçamentária e financeira. 

Art. 70  O valor do benefício de que trata esta Lei será de R$ 70,00 (setenta 

reais) por família, pagos mensalmente no curso da validade do programa. 

Rua Francisco Sales n°132 - Centro 
CEP: 62.655-000 - Tururu- Ceará 
Fone: (85) 3358-1073 
CNPJ n°10.517.87810001-52 



cardo Ca!ío'Çtefra iunior 
Chefe d49b1flete 
CPF?, 97.512-00  

:bIidQ 2ir3O 
o paco da Prcifcura Municipa ce 

TURtJRU-CE na forma do At. 8, do 
Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da 
decisào firmada peto ST)- Recurso 
SCCIaI no 105232 (1996/0053484-5). 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

 

TURURU 

 

Art. 80  O número de famílias beneficiadas, assim como o valor de cada 

benefício transferido, poderão ser alterados por meio de Decreto do Poder Executivo, 

conforme disponibilidade orçamentária e financeira. 

Art. 90 
- o programa "BOLSA MAIS CIDADÃO" beneficiará as famílias que, 

cumulativamente, atendam aos seguintes critérios: 

1 - Estarem inseridas no Cadastro Único do Governo Federal, que servirá 

como base para a definição dos beneficiários do programa municipal; 

II - Estarem recebendo o benefício de que trata a Lei Federal n.° 

10.836/2004, que criou o programa "BOLSA FAMÍLIA" do Governo Federal; 

III - Ter a renda familiar mensal per capita igual ou inferior a R$ 89,00 

(oitenta e nove reais), faixa limite estabelecida no Decreto n.° 9.396, de 30 de maio 

de 2018, e cujas eventuais alterações também poderão ser observadas para os 

efeitos desta Lei, nos termos do parágrafo único, do seu art. 10. 

Art. 10 - Caso o número de famílias habilitadas nos termos do artigo anterior 

supere a quantidade inicial de beneficiários estabelecida no art. 60  desta Lei, serão 

observados os seguintes critérios, aplicados sucessivamente, para a definição das 

contempladas pelo Programa: 

1 - Maior número de pessoas, por família, inseridas no cadastro de que trata 

o inciso 1, do art. 90,  desta Lei; 

II - Maior número de pessoas acima de 60 (sessenta) anos, por família, 

inseridas no cadastro de que trata o inciso 1, do art. 90,  desta Lei; 

III - Maior idade do Responsável Familiar registrado no cadastro de que trata 

o inciso 1, do art. 90,  desta Lei; 

IV - Menor renda per capita, por família, entre as inseridas no cadastro de 

que trata o inciso 1, do art. 90, desta Lei; 

V - Maior número de crianças com até 03 (três) anos de idade, inseridas no 

cadastro de que trata o inciso 1, do art. 90,  desta Lei; 

VI - Houver doador de sangue entres os membros inseridos no cadastro de 

que trata o inciso 1, do art. 90, desta Lei; 

VII - Sorteio público. 

Parágrafo único. A data parâmetro para análise dos critérios constantes do 

presente artigo e do art. 90  desta Lei será a estabelecida para o processo de 
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enquadramento a ser realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 

definida por Decreto do Poder Executivo. 

Art. 11 - O pagamento do benefício do Programa "BOLSA MAIS CIDADÃO" 

deverá ser executado por instituição financeira regular e autorizada pelo Banco 

Central, mediante contratação da prestação desse serviço pela Prefeitura Municipal 

de Tururu - CE. 

Art. 12 - O pagamento do benefício será efetuado mensalmente, na forma do 

artigo anterior, tendo como legitimado para o saque ou destinação o responsável 

familiar registrado no Cadastro Único do Governo Federal para o manuseio do 

Programa Bolsa Família da União 

§ 11  O calendário com o crédito do benefício será informado mediante 

Decreto do Poder Executivo. 

§ 20  A renda familiar para efeito desta Lei é declaratória e de total 

responsabilidade do beneficiário, sendo que eventuais omissões ou práticas ilícitas 

estarão passíveis das respectivas sanções administrativas, civis e/ou penais, segundo 

o caso concreto. 

Art. 13 O benefício monetário do Programa "BOLSA MAIS CIDADÃO" será 

concedido por prazo indeterminado, podendo ser revisto em face da conveniência 

administrativa, nesta inserida questões de ordem financeira e orçamentária. 

Art. 14 As famílias inseridas no Programa "BOLSA MAIS CIDADÃO-

obrigam-se a manter atualizados os dados do Cadastro Único do Governo Federal, 

observados os prazos estabelecidos pela União para este fim, sob penas das sanções 

cabíveis à espécie. 

§10  Para os fins do caput deste artigo também serão observadas as diretrizes 

da União relacionadas à revisão e à atualização do Cadastro Único, que ensejarão 

repercussão simétrica em relação ao Programa "BOLSA MAIS CIDADÃO", inclusive 

quanto a eventuais suspensões e/ou cancelamentos dos benefícios do Programa 

Bolsa Família do Governo Federal. 

§20  Excepcionalmente, em detectada falha técnica de qualquer natureza no 

enquadramento do Programa "BOLSA MAIS CIDADÃO", a Secretaria Municipal de 

Assistência Social poderá revisá-lo extemporaneamente. 
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§30  A Secretaria Municipal de Assistência Social disporá de canais para o 

registro de reclamações e/ou denúncias relacionadas ao Programa "BOLSA MAIS 

CIDADÃO". 

Art. 15 Além de requisitos específicos desta Lei, a aptidão para a habilitação 

no Programa "BOLSA MAIS CIDADÃO" será verificada a partir do cumprimento do 

art. 90, o que dispensa a apresentação dos documentos e análises técnicas já 

exigidas das famílias por ocasião do preenchimento do Cadastro Único do Governo 

Federal e da percepção do Programa Bolsa Família da União. 

Art. 16 Após o enquadramento da família no Programa "BOLSA MAIS 

CIDADÃO", sua permanência também da participação dos seus integrantes nos 

serviços, programas e/ou projetos da Secretaria de Assistência Social, sem ônus 

para os participantes e desenvolvidos para a evolução social do grupo familiar. 

§10  O presente critério não será observado para as famílias que por qualquer 

razão não se enquadrem no perfil dos serviços, programas e/ou projetos 

disponibilizados pela Secretaria de Assistência Social. 

§20  Será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social 

disponibilizar os meios de acesso aos serviços, programas e/ou projetos 

disponibilizados às famílias integrantes do Programa "BOLSA MAIS CIDADÃO". 

Art. 17 Como objetivo mediado o Programa "BOLSA MAIS CIDADÃO" 

monitorará ações dentro do perfil da extrema pobreza, de modo que possa traçar 

estratégias para combatê-la, priorizando atenção aos locais com maiores índices de 

exclusão social, para tanto observando os que detenham a maior taxa de 

desemprego e a menor renda familiar per capita. 

Art. 18 Além das razões específicas para a suspensão ou interrupção do 

percebimento do Programa Bolsa Família do Governo Federal, e independentemente 

de manifestação dos gestores deste último, o Programa de que trata esta Lei será 

interrompido ou suspenso quando: 

1 - A família transferir residência para outro município; 

II - A família beneficiada saia do enquadramento da extrema pobreza, 

passando a auferir renda familiar mensal per capita acima do limite estabelecido no 

parágrafo único do art. 10  desta Lei; 
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III - A família deixar de cumprir os requisitos do art. 90  da presente Lei; 

IV - Verificada a existência de criança e/ou adolescente em situação de 

trabalho infantil ou em evasão escolar; 

V - Evidenciada situação de permutas do benefício e associação de cartões a 

práticas ilícitas; 

VI - Quando o titular ou qualquer integrante da família beneficiada se negar, 

sem justificativa, a participar dos serviços, programas e/ou projetos da Assistência 

Social; 

VII - houver qualquer outro descumprimento desta Lei. 

§10  A suspensão ou interrupção em decorrência deste artigo poderá ocorrer a 

qualquer momento da vigência do benefício. 

§20  No caso de suspensão decorrente de circunstâncias que não configurem 

fraude ou não impliquem em prejuízo ao Programa, a regularização poderá ensejar, 

a critério da Administração, no restabelecimento do benefício, que em nenhuma 

hipótese será pago de modo retroativo. 

Art. 19 Por ocasião do enquadramento a Secretaria Municipal de Assistência 

Social formalizará processo administrativo contendo a lista das famílias aptas a 

receber o benefício Programa "BOLSA MAIS CIDADÃO" e aquelas contempladas a 

percebê-lo a partir da aplicação dos requisitos previstos nesta Lei, munindo-o das 

fontes e dados determinantes para o fechamento dos beneficiários. 

Art. 20 Para os fins de implementação do Programa "BOLSA MAIS 

CIDADÃO", instituído por esta Lei, o Poder Executivo adotará as medias necessárias 

para adequar o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 

Orçamentária Anual, caso necessário, ficando desde já autorizado a promover 

transposições, transferências e remanejamentos de recursos, assim como a abertura 

de crédito suplementar e especial, tudo na forma do disposto no art. 167, da 

Constituição Federal e na Lei Federal n° 4.320/64. 

Art. 21 Acompanham a presente Lei como Anexos 1 e II, dela indissociáveis: 

a Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro n.° 001/2019 e a Declaração de 

Compatibilidade Orçamentária emitida pelo ordenador da despesa. 
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Art. 22 A lista contendo os responsáveis familidSs'iTlias contempladas 

e os números dos benefícios serão publicados mensalmente no portal oficial da 

Prefeitura Municipal de Tururu/CE. 

Art. 23 A gestão do Programa "BOLSA MAIS CIDADÃO" caberá à 

Secretaria Municipal de Assistência Social, que poderá editar atos normativos 

específicos para regular procedimentos relacionados à execução e fiscalização do 

mesmo. 

Art. 24 O Programa será implantado gradativamente, observada a 

disponibilidade de recursos financeiros. 

Art. 25 Decreto do Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que for 

necessário. 

Art 26 O Município de Tururu fica autorizado a arcar com eventuais taxas 

e/ou tarifas bancárias decorrentes da emissão dos cartões, envio de remessa de 

cadastro e cobrança sobre remessa de crédito, emitido e/ou pago, desde que 

relacionadas diretamente com o crédito objeto do programa. 

Parágrafo único. O custo relacionado à emissão do cartão para a 

movimentação do valor do benefício estará restrito a uma ocorrência, não sendo 

tolerada despesa com a confecção de novo cartão em razão de perda, furto, roubo, 

mau uso ou outra situação ocorrida quando o mesmo já estiver na posse no 

beneficiário. 

Art. 27 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Paço da Prefeitura Municipal de Tururu/CE, aos 31 de julho de 2019. 

Maria de Fátima Gald Albu 
Prefeita MunipaI 
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ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO N° 001/ 2019 

Em cumprimento ao disposto nos art. 15, 16 e 17 da Lei Complementar n° 101, de 
04 de maio de 2000, bem como o disposto no artigo 24 da Lei Municipal N° 
009/2018 - LDO -, apresentamos a estimativa do impacto Orçamentário/Financeiro 
para o exercício de 2019 e os dois subsequentes na forma abaixo expostas: 

FINALIDADE DA PROPOSIÇÃO: 
Implantação de programa municipal intitulado "BOLSA MAIS CIDADÃO", dirigido às 
famílias em situação de extrema pobreza. O programa municipal denominado 
"BOLSA MAIS CIDADÃO" consistirá no repasse de bolsa mensal no valor de R$ 70,00 
(setenta reais) para as famílias em situação de extrema pobreza, de acordo com os 
critérios a serem observados em lei especifica. 

TIPO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL: 
CRIAÇÃO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL, DESPESA OBRIGATÓRIA DE CARÁTER 
CONTINUADO DERIVADA DE LEI, COM EXECUÇÃO SUPERIOR A DOIS EXERCÍCIOS. 

(*) Para o exercício financeiro de 2019 o atendimento às famílias ocorrerá 
a partir do mês de agosto de 2019, totalizando 05 (cinco) meses de execução do 
programa. 

PROGRAMACÃO DE PAGAMENTO: 

r 
EXERCICI QTDE FAMILIAS ESPECIFICAÇÃO VALOR 

O ATENDIDAS 
2019 500 BOLSA MAIS CIDADÃO 170.000,00 
2020 500 BOLSA MAIS CIDADÃO 420.000,00 
2021 500 BOLSA MAIS CIDADÃO 420.000,00 

MÊS 2019 2020 2021 FONTE DE RECURSO 
JANEIRO 0,00 35.000,00 35.000,00 TESOURO MUNICIPAL 
FEVEREIRO 0,00 35.000,00 35.000100 TESOURO MUNICIPAL 
MARÇO 0,00 35.000,00 35.000,00 TESOURO MUNICIPAL 
ABRIL 0,00 35.000,00 35.000,00 TESOURO MUNICIPAL 
MAIO 0,00 35.000,00 35.000,00 TESOURO MUNICIPAL 
JUNHO 0,00 35.000,00 35.000,00 TESOURO MUNICIPAL 
JULHO 0,00 35.000,00 35.000,00 TESOURO MUNICIPAL 
AGOSTO 35.000,00 35.000,00 35.000,00 TESOURO MUNICIPAL 
SETEMBRO 35.000,00 35.000,00 35.000,00 TESOURO MUNICIPAL 
OUTUBRO 35.000,00 35.000,00 35.000,0 TESOURO MUNICIPAL 
NOVEMBRO 35.000,00 35.000,00 35.000,00 TESOURO MUNICIPAL 
DEZEMBRO 35.000,00 35.000,00 35.000,00 TESOURO MUNICIPAL 
TOTAL 175.000,00 420.000,00 420.000,00 TESOURO MUNICIPAL 
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COMPENSACÃO DE EFEITOS FINANCEIROS- CRIAÇÃO DE AÇÃO 
GOVERNAMENTAL: 

A compensação dos efeitos financeiros da despesa criada ocorrerá mediante a 

utilização de recurso decorrente do superávit financeiro apurado no balanço 
patrimonial do exercício anterior: 

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO DE 2018 

As metas fiscais previstas para o exercício financeiro de 2019 não serão afetadas, 
urna vez que a fonte de recurso utilizada para o custeio das despesas com a 

implantação do programa (despesas primárias) ocorrerá mediante a redução 

permanente de despesas correntes. 

ADEOUACÃO ORÇAMENTÁRIA 

PLANO PLURIANUAL 2018-2021: 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL i UNIDADE 
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Ativo Circulante 2018 10.897.237,23 

Passivo Circulante 2018 1.677.971,21 

Superávit Financeiro apurado 9.219.266,02 

UKÇAMtIIAKLA 

FUNÇÃO 08 - ASSISTE NCIA 

SUB-FUNÇÃO 244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 

PROGRAMA 0028 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 

AÇÃO 2.073 - PROGRAMA BOLSA MAIS CIDADÃO 

TIPO DE AÇÃO ATIVIDADE 

NATUREZA DA AÇÃO CONTÍNUA 

PRODUTO ATENÇÃO À FAMÍLIA 

INDICADORES GESTÃO GOVERNAMENTAL 

FONTE DE RECURSOS 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 

META FÍSICA E FINANCEIRA 

2019 2020 2021 

FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA 
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500 175.000,00 

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 

08 - ASSISTENCIA 

ATIVIDADE 

CONTINUA 

ATENÇÃO À FAMILIA 

GESTÃO GOVERNAMENTAL 

VALOR 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 

0028 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 

2.073 - PROGRAMA BOLSA MAIS CIDADÃO 

FUNÇÃO 

SUB-FUNÇAO 

PROGRAMA 

AÇAO 

TIPO DE AÇÃO 

NATUREZA DA AÇÃO 

PRODUTO 

INDICADORES 

FONTE DE RECURSOS 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

R$ 175.000,00 

420.000,00 500 1 420.000,00 500 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS: 

LEI ORÇAMENTÁRIA/ 2019: 

FUNCIONAL PROGRAMATICA ELEMENTO U.O. VALOR 

08.244.0028.2.073 3.3.90.48.00 

TOTAL 

175.000,00 

175.000,00 

06.01 

Conforme indicação da Secretaria de Administração e Finanças a nova ação 
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governamental poderá ser realizada, face à compatibilidade com os instrumentos de 
planejamento e à disponibilidade financeira devidamente atestada. 

Informamos ainda que a fonte de recurso a ser utilizada no custeio das despesas 
vinculadas à ação governamental ora criada correrá por conta de recursos ordinários 
do Tesouro Municipal. 

TURURU/CE, EM 31 DE JULHO DE 2019. 

Maria de Fatima Ga 

Prefeita Municipal 
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card0 Cali
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