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e da Administração Direta deste 

eferida entidade inteiramente 
eúdo aqui publicado. 

ACERVO 

Diário Oficial Eletrônico de 
ser consultadas através da 
 seguinte endereço eletrônico: 

ualquer termo e utilização de 

transparencia/diario 

quisas são de acesso gratuito e 
quer cadastro. 
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DECRETO MUNICIPAL Nº 038/2019.

 

Regulamenta a Lei nº 265/2019 de 18 de 

que institui o Programa Municipal de 

Renda — Cartão Família, como garantia 

familiar e renda mínima para as famílias

Município de Cidelândia - MA. 

 

FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIX

MUNICIPAL DE CIDELANDIA, ESTADO DO MARANH

competência que lhe confere a Lei Orgânica Munic

legislações vigentes; 

 

DECRETA 

 

Art. 1° - O Programa Municipal de Transferência de

Família, criado pela Lei nº 265/2019 de 18 de outubro

execução condicionada às disposições deste Decreto.

 

Art. 2º - Serão elegíveis para inscrição no Program

Transferência de Renda – Cartão Família, as famílias q

os seguintes requisitos: 

I – apresentar comprovante ou declaração de endereço

possa ser localizada, comprovando residir no município

II - garantir matrícula e frequência de 80% (oitenta por

fundamental, dos filhos com idade escolare

comprovados pelos órgãos municipais ou estaduais de

III – apresentar carteira de vacinação atualizada, dos f

07 (sete) anos; 

IV - apresentar o comprovante da realização dos exam

caso de gestantes, conforme preconiza o mistério da s

mínimo de 07 (sete) consultas durante o período gesta
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19. 

18 de outubro de 2019 

de Transferência de 

ntia de apoio sócio - 

ílias necessitadas do 

TEIXEIRA, PREFEITO 

ANHÃO, no uso da 

unicipal e as demais 

a de Renda – Cartão 

bro de 2019 terá sua 

to. 

grama Municipal de 

lias que preencherem 

reço atualizado onde 

cípio; 

 por cento) no ensino 

lares, devidamente 

s de educação; 

os filhos menores de 

exames pré-natal, no 

da saúde, atingindo o 

estacional; 

 

Art. 3° - A seleção das famílias

Municipal de Transferência de 

seguintes critérios: 

I - família em situação de vulnera

II - família chefiada por mulher;

III - maior número de filhos com

anos; 

IV - família integrada por pessoa

a vida e para o trabalho; 

V - família composta por pesso

em situação de privação de Liber

Parágrafo Único - Os critérios ac

devem ser aplicados para selecio

 

Art. 4º - A permanência das fa

condicionada ao comprimento 

deste decreto. 

 

Art. 5º - O Município providenc

fins de acompanhamento do res

I - a inserção das famílias par

Transferência de Renda – Cartão

II - a atualização permanente da

no Programa; 

III - o registro da desvinculação d

a) quando ocorrer o decurso 

permanência no programa; 

b) mediante avaliação da Secr

e/ou Gabinete do(a) Prefeito(a);

c) quando ocorrer irregularidad

Programa. 

Parágrafo Único - Para fazer a d

do Programa Municipal de Trans

atendimento ao disposto na al

Município poderá valer-se, entr

abaixo relacionados: 
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ílias inscritas para participar do Programa 

 de Renda – Cartão Família, atenderá aos 

lnerabilidade social; 

er; 

s com idade igual ou inferior a 15 (quinze) 

ssoa com deficiência e/ou incapacitada para 

essoa egressa do sistema penitenciário ou 

Liberdade. 

s acima definidos não são cumulativos, mas 

lecionar as famílias que serão beneficiadas. 

as famílias beneficiárias no programa está 

nto dos critérios estabelecidos no art. 3º 

denciará a instituição e a atualização para 

 respectivo cadastro, destacando: 

 participantes do Programa Municipal de 

rtão Família; 

e das informações das famílias cadastradas 

ão das famílias do Programa: 

rso do período máximo permitido para a 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

(a); 

idade comprovada que exclua a família do 

r a desvinculação das famílias beneficiárias 

ransferência de Renda – Cartão Família, em 

a alínea "b”, do inciso III, deste artigo, o 

entre outros, dos indicadores de avaliação, 
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I - não participação da família nas ações socioeducativ

renda e demais atividades desenvolvidas pelo Municíp

II - não apresentação do comprovante da frequência 

em idade escolar; 

III - não apresentação do comprovante de vacinação 

07 (sete) anos; 

IV - não apresentação do comprovante da realizaçã

consultas de pré-natal; 

V - mudança da família para outra localidade fora do M

VI — óbito do responsável legal pela família, não have

maior de idade que possa substituí-lo, como titular do 

 

Art. 6° - Serão considerados indicadores sociais pa

resultados do Programa Municipal de Transferência d

Família: 

I - retomo das crianças e adolescentes à escola; 

II - aumento da permanência na escola e diminuiçã

evasão escolar; 

III - melhoria nas relações familiares/resgate da autoes

IV - melhoria da qualidade de vida da família; 

V - diminuição do índice de mortalidade infantil. 

 

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu

 

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CIDELÂND

MARANHÃO, AOS 28 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO 

 

FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIR

Prefeito Municipal 
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ativas, de geração de 

ípio; 

cia escolar dos filhos 

ção dos filhos de até 

ização dos exames e 

do Município; 

avendo outra pessoa 

r do benefício. 

s para avaliação dos 

ia de Renda – Cartão 

uição dos índices de 

toestima; 

a publicação. 

ÂNDIA, ESTADO DO 

 DO ANO DE 2019. 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº. 003/2020 

Cidelândia – MA 30 de dezembro

SÚMULA: ALTERA O LOCAL E A HORA DA REA
DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VERE
PREFEITO E VICE PREFEITO DO MUNIC
CIDELÂDIA - MA.  

WEYKLEN COELHO TEIXEIRA, Presidente da Câmara m
de Cidelândia, Estado do Maranhão, no uso das atribui
lhe são conferidas por Lei:  

Considerando os transtornos causados pela reforma d
da Câmara, devido às chuvas que culminaram na ocor
vários vazamentos, sobretudo para os setores 
legislativa responsáveis pela organização da 
preparatória de abertura da sessão legislativa anu
plenário;  

Considerando a necessidade de prevenir dan
Vereadores, Funcionários e frequentadores da 
Municipal de Cidelândia no dia da Sessão Solene de p
conta da pandemia do corona vírus (COVID – 19). 

Considerando a não existência de tramitação de mat
caráter de urgência;  

Considerando que os projetos que tramitam na
seguem a tramitação normal;  

Considerando que as sessões da Câmara devem ser r
no recinto destinado ao seu funcionamento, conside
sem validade as que se realizem em outro lugar, 
solenes, devidamente referendada pelo plenário, 
Paragrafo 2º do Regimento Interno desta casa;  
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ma do prédio 
corrência de 

es de área 
da sessão 

 anual e do 

danos aos 
da Câmara 

de posse por 

 matérias em 

 na Câmara 

er realizadas 
siderando-se 

gar, salvo as 
rio, art. 75 
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