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LEI N° 1.315, DE 13 DE JUNHO DE 2019.

"Dispõe sobre a criação do Programa Leite para Idosos e dá
outras providências".

o PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA:

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MAGDA
DECRETA E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE
LEI:

Do programa Leite para Terceira Idade:

Artigo 10
- Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, no

âmbito da Diretoria Municipal de Assistência Social, o programa "Leite Para Idosos",
destinado à doação de leite Tipo C para os idosos de baixa renda residentes no
município de Magda.

Artigo 20 São condições para a obtenção do benefício:

I - Possuir 60 (sessenta) anos de idade ou mais;

II - ter renda familiar igualou inferior a 2(dois) salários
mínimos nacional vigente;

III - estar cadastrado no Cadastro Único MDS (Ministério
do Desenvolvimento Social).

Parágrafo Único - A renda familiar a que se refere o inciso II
deste artigo deverá ser comprovada mediante documentos necessários para efetivação
do cadastro único do MDS.

Artigo 3° - Para a obtenção do benefício o interessado deverá
comparecer ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) deste município
para realizar o Cadúnico (cadastro único do MDS).

Dos documentos

Artigo 4° - Os interessados deverão apresentar os seguintes
documentos para obtenção do benefício:

I - Certidão de Nascimento; se casado( casamento);
II - Certidão de Óbito do cônjuge, se viúvo(a);
III - Cédula de Identidade (RG);
IV - Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF);
V - Título de Eleitor;
VI - Carteira de Trabalho (CTPS);
VII - Comprovante de Residência (Atual);
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VIII - Holerite, Recibo de Salário ou documento equivalente;
IX - 01 (uma) foto 3x4.

Parágrafo único - A concessão do benefício poderá ser
negada se a condição sócioeconômica do requerente for incompatível com a renda
declarada.

Das obrigações dos beneficiários

Artigo 5° - São obrigações dos beneficiários do Programa
Leite na Terceira Idade:

I - comparecer, sempre que solicitado, às reumoes e
palestras informativas realizadas pelo Departamento de
Assistência Social;

11 - buscar o leite no local, data e horário previamente
determinado pelo Departamento de Assistência Social;

111 - não faltar à entrega do leite por mais de três vezes
consecutivas, sem justificativa;

IV - Atualizar o Cadastro Único anualmente;

V - Não se ausentar do município por período igualou
superior a 30 dias consecutivos, sem prévia comunicação ao
Departamento de Assistência Social.

Artigo 6° - A participação no presente programa cessará no
momento em que forem superadas as condições referidas no artigo 2° (segundo), ou no
caso de morte do beneficiário.

I - No caso de falecimento de beneficiário, a vaga não será
transferida para o cônjuge ou outros familiares, ficando o Departamento de Assistência
Social responsável pelo preenchimento da vaga, através de lista de espera.

11 - A participação será cancelada quando se constatar
irregularidades na concessão/utilização do leite.

III - Somente será contemplado apenas um beneficiário por
núcleo familiar.

Artigo 7° - Fica estabelecida o total de 13O (centro e trinta)
vagas para beneficiários do Programa, sendo que será instituída lista de espera para o
caso de o número de idoso exceder o número de vagas.

Das obrigações do Departamento de Assistência Social e
Centro de Referência de Assistência Social

Artigo 8° - São obrigações exclusivas do Departamento de
Assistência Social:

I - Elaborar o processo licitatório para concessão do leite
II - Monitorar a qualidade do leite entregue pelo laticínio;

mailto:pmagda@terra.com.br
http://www.magda.sp.gov.br


Município de Magda
CNPJ 45.660.628/0001-51

Rua 7 de Setembro, n.? 981 - Fone/Fax: (17) 3487-9020
CEP 15310-000 - Magda - SP
e-rnail: pmagda@terra.com.br
site: www.magda.sp.gov.br

Ill - Elaborar lista de presença;
IV - Monitorar e avaliar as irregularidades e se necessário
suspender o benefício.
V - Elaborar lista de espera de acordo com a demanda.

Da forma de fornecimento e distribuição

Artigo 9° - A doação de leite será realizada três vezes por
semana, sendo à sua distribuição realizada da seguinte forma:

I - 01 (um) litro às segundas e quartas-feiras;

II - 02 (dois) litros às sextas-feiras.

Artigo 10 - A doação de leite fica condicionada a existência
de disponibilidade de recursos financeiros e orçamentários.

Artigo 11 - As despesas com a execução desta Lei correrão
por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Artigo 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação revogada as disposições em contrário, especialmente a Lei N° 1.288, de 26
de Setembro de 2018.

Magda, 13 de junho de 2019.

ROBINS~IO DOURADO
Prefeito Municipal

Secretário Administrativo
RG,34,'i94,330-'T
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