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Senhor Presidente,

Tern a presente por finalidade encaminhar a Vossa 
Excelencia, para a apreciagao dessa Egregia Casa de Leis, o incluso Projeto de 
Lei que: “DISPOE SOBRE A INSTITUIQAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE 
TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO FAMILIA CAJAMAR, PARA O 
FIM QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

A presente propositura, tern por finalidade instituir, no 
Municipio de Cajamar, o PROGRAMA FAMILIA CAJAMAR, como agao 
permanente de transferencia de renda, com condicionalidades, destinado ao 
atendimento de familias em situagao de pobreza e extrema pobreza, inscritas no 
Cadastro Unico da Politica de Assistencia Social - CadUnico.

Imperioso afirmar no tocante a trabalho e rendimento, que o 
IBGE aponta que em 2019 o salario medio mensal em Cajamar era de 3,1 
salaries minimos. Entretanto, o percentual da populagao com rendimento nominal 
mensal per capita de ate V2 salario minimo era de 34,4%.

Destaque-se que, o Indice Paulista de Vulnerabilidade Social 
- IPVS, em 2010 (SEADE), ja indicava que o Municipio de Cajamar tinha 35% da 
populagao em vulnerabilidade social.

O Indice Paulista de Responsabilidade Social 
(SEADE), foi criado para servir como parametro de mensuragao do grau de 
desenvolvimento humane dos municipios paulistas, facilitando a orientagao das 
politicas municipais. Na ultima edigao - 2018 - Cajamar foi classificado no qrupo 
de Desiquais, que significa urn Municipio que gera riqueza e apresenta 
indicadores baixos em pelo menos uma das dimensoes de escolaridade e 
longevidade.

IPRS

A Assistencia Social conta com o Cadastro Unico para 
Programas Sociais, instituido pelo Decreto Federal n0 6.135/2007, que reune 
informagoes socioeconomicas das familias brasileiras de baixa renda. Essas 
informagoes permitem ao Governo Municipal conhecer as reais condigoes de vida 
da populagao e, a partir dessas informagoes, selecionar as familias para diversos 
programas sociais, inclusive programa municipal de transferencia de renda, 
quando o caso.



$6 JHunicipie $e Qajantaruei ura
ESTADO DE SAO PAULO

MENSAGEM N° 027/2021 -fls. 02

O Cadastre Unico possui ample conjunto de informagoes 
pessoais (documentagao, escolaridade, trabalho e renda) e domiciliares 
(composigao familiar, caracteristicas do domicilio, acesso a servigos de utilidade 
publica), fundamentais para a implementagao e gestae de politicos sociais nos 
tres niveis da federagao.

No Municipio de Cajamar, o total de familias inscritas no 
Cadastre Unico - CadUnico em abril de 2021 era de 12.383 familias. Entre as 
familias com renda per capita de ate R$ 89,00 (extrema pobreza) e de R$ 89,01 a 
R$ 178,00 (pobreza), temos 9.102 familias.

Alem disso, entre as familias cadastradas no Cadunico, ha 
1.250 familias com pessoas com deficiencia, dentre as quais 499 em perfil de 
pobreza e extrema pobreza.

As situagoes de maior vulnerabilidade social em Cajamar sao: 
Existencia de familias com insuficiente ou nulo acesso a renda; Desemprego ou 
insergao precaria no mercado de trabalho; Existencia de familias sem acesso a 
alimentos de qualidade em quantidade adequada (inseguranga alimentar); 
Existencia de familias em situagao de fragilidade social e risco de ruptura dos 
vinculos familiares e Pessoas em situagao de rua.

Neste sentido, mensalmente os nossos CRAS recebem em 
media 2.500 familias em busca de seguranga alimentar, devido a ausencia ou 
escassez de recursos, entre outras demandas.

Assim, justificamos a presente medida visto que o Programa 
Familia Cajamar sera instrumento impar na mitigagao dos impactos economicos 
e, consequentemente sociais, agravados ainda mais pela pandemia da COVID-
19.

Desse modo, atuara diretamente no enfrentamento e alivio 
imediato da pobreza e da extrema pobreza, como alternativa para mitigar a 
vulnerabilidade social de inicialmente 2.500 (duas mil e quinhentas) familias.

Ademais, deve-se levar em conta que esses recursos irao 
movimentar o comercio local, fomentando o desenvolvimento da economia local, 
visto que o Programa Familia Cajamar sera destinado exclusivamente a 
aquisigao de generos alimenticios, gas de cozinha, material escolar, vestuario, 
calgados, remedies e afins, nos estabelecimentos comerciais do Municipio de 
Cajamar.

A transferencia de renda e urn direito social que assegura a 
sobrevivencia de familias em situagao e pobreza e extrema pobreza, por meio do 
acesso a renda e a promogao da autonomia dessas familias. E urn incentive ao 
acesso a politicas universais estruturantes, principalmente nas areas da saude, 
educagao e trabalho.

v
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Consoante Relatorio de Estimativa de Impacto Orpamentario 
Financeiro, que segue anexo, o presente gasto referente a despesas com o 
Programa Familia Cajamar dispoe de suficiente dotapao e firme e consistente 
expectativa de suporte de caixa, sendo que o Projeto de Lei traz previsao de 
autorizagao para adequagoes nas pegas orgamentarias, inclusive no que tange a 
abertura de creditos adicionais.

Diante do exposto, face a importancia da materia, solicitamos 
aos nobres Vereadores que deliberem sobre o projeto em tela, em regime de 
urgencia, nos termos do artigo 66 da Lei Organica do Municipio.

Na certeza de podermos contar com a costumeira atengao 
desse Douto Colegiado, subscrevemo-nos, reiterando, no ensejo, a Vossa 
Excelencia e Nobres Pares, nossos protestos de elevada estima e distinta 
consideragao.

Cordialmente.

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR -SP.
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“DISPOE SOBRE A INSTITUIQAO DO 
PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA 
DE RENDA, DENOMINADO FAMILIA CAJAMAR, 
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS”

Art. 1° Fica instituido, no Municipio de Cajamar, o Programa Municipal 
denominado Familia Cajamar, como agao permanente de transferencia de renda, 
com condicionalidades, destinado ao atendimento de familias em situagao de 
pobreza e extrema pobreza, inscritas no Cadastro Unico da Politica de Assistencia 
Social - CadUnico.

§ 1° O gerenciamento e a execugao do “Programa Familia Cajamar” 
sao de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

§ 2° A fiscalizagao e monitoramento do Programa, inclusive no que se 
refere a selegao e ao cumprimento das condicionalidades, ficara sob a 
responsabilidade do Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS.

Art. 2° Para fins dessa Lei, considera-se:

I - Familia: unidade nuclear, composta por uma ou mais pessoas, 
eventualmente ampliada por outros individuos que com ela possuam lagos de 
parentesco ou de afinidade, que forme urn grupo domestico e que se mantem pela 
contribuigao de seus membros;

II - Renda Familiar per capita: soma dos rendimentos brutos auferidos 
mensalmente pela totalidade dos membros da familia, dividida pelo numero de 
membros da familia;

III - Extrema pobreza: considera-se em extrema pobreza a familia 
cadastrada no CadUnico, com renda per capita mensal de ate R$ 89,00 (oitenta e 
nove reais);

IV - Pobreza: considera-se em pobreza a familia cadastrada no 
CadUnico, com renda per capita mensal de R$ 89,01 (oitenta e nove reais e urn 
centavo) ate R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais);

V - CadUnico: instrumento de identificagao e caracterizagao 
socioeconomica de familias de baixa renda, utilizado para implementagao de 
politicas publicas capazes de promover a melhoria de vida dessas familias.

Paragrafo unico. Os valores estabelecidos nos incisos III e IV poderao 
ser redefinidos atraves de Decreto do Executive, mediante previa justificativa da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e de acordo com as estimativas 
praticadas nos demais entes federativos, para configuragao dos perfis de pobreza e 
de extrema pobreza.



j camara uumami oe cajamar]
I Inclui'do no expediente da sessao Grdinaria 
r Re a I i za d a e m } ^ /
' Despacho: 6yvO<x^v>c>vW^

2o3 L
U>|XXAO^

O- C-Vcy^o

f*aulo Ameren
re^iei/te

// CiPAL DECAJAMARf
Unciuido no ^edteoie da 5$ao Ordinariairi/Jpeaiizada 
jDespacho:

720^
id'f/K\J

^ulo Mide^cinA^rigues
/

Cj/AL DE CAJAMAR 
discussao e votagao unica
Q'dirttmiL__________

CAMARA MUNI 
APROVADO em 

na, U) isessap _ 
com A'1) 1 ) votos favoraveis, 

^2) votos contraries efj
-i ( il,^/^ //) absten^ao

2oem

^ulo And' Irigiipt;
itpDrpc



$6 yitunicipio $e (Qajamarellura
ESTADO DE SAO PAULO

Proieto de Lei n° /2021-fls. 02

Art. 3° O Programa Familia Cajamar consiste na concessao de 
beneficio financeiro, na modalidade transferencia de renda, destinado a unidades 
familiares que atendam as seguintes condicionalidades:

I - prioritariamente nao sejam beneficiarias do Programa Bolsa Familia 
e/ou outro beneficio socioassistencial equivalente;

II - possuam, prioritariamente, maior numero de membros na
composigao familiar;

III - prioritariamente residam a mais de 02 (dois) anos no Municipio de
Cajamar;

IV - estejam inscritas no CadUnico, com renda familiar per capita 
equivalente aos perfis de pobreza e extrema pobreza;

V - apresentem carteira de vacinagao atualizada, no caso de possuir 
em sua composigao criangas com ate 12 (doze) anos incompletos;

VI - no caso de possuir filhos, a frequencia escolar devera ser de no 
minimo 85% (oitenta e cinco por cento), para criangas e/ou adolescentes de 06 (seis) 
a 15 (quinze) anos e frequencia escolar de no minimo 75% (setenta e cinco por 
cento), para adolescentes de 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos;

VII - no caso de gestantes na familia, comprovem regularidade em 
relagao aos exames de pre-natal; e,

VIII - adiram as atividades e atendimentos propostos pela equipe tecnica 
no ambito dos servigos socioassistenciais tipificados e disponham-se a participar de 
cursos e oficinas, inclusive profissionalizantes, indicadas pelo Municipio, quando o 
caso.

Paragrafo unico. Nas hipoteses de descumprimento das 
condicionalidades previstas nos incisos V, VI, VII e VIII, o beneficio sera 
imediatamente bloqueado.

Art. 4° O valor do beneficio a que se refere esta Lei consiste na 
transferencia de renda no valor fixo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mes, 
inicialmente para ate 2.500 (duas mil e quinhentas) familias.

§ 1° Para as familias que possuam pessoas com deficiencia em sua 
composigao, o beneficio tera acrescimo de R$ 100,00 (cem reais) por mes.

L
§ 2° O pagamento do beneficio devera ser feito preferencialmente a

mulher.
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§ 3° E vedada a cumulagao do beneficio por membros de uma mesma
unidade familiar.

§ 4° O numero de beneficiarios podera ser revisto atraves de Decreto, 
mediante previa manifestagao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
respeitada a quantidade de familias em perfil de pobreza e extrema pobreza 
cadastradas no CadUnico e a disponibilidade orgamentaria e financeira.

Art. 5° O prazo de permanencia da familia no beneficio sera de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado mediante analise socioassistencial, ocasiao em que 
obrigatoriamente devera ocorrer a atualizagao cadastral no CadUnico.

Art. 6° Sao hipoteses de cancelamento do beneficio:

nao realizar a atualizagao cadastral no prazo de 12 (doze) meses;

II- permanecer em situagao de bloqueio por 03 (tres) meses
consecutivos;

III - deixar de residir no Municipio de Cajamar;

IV - usar o beneficio em finalidade distinta da prevista nesta Lei;

V- superar a situagao de pobreza ou de extrema pobreza; e

VI - ter declarado falsas informagoes no CadUnico.

Paragrafo unico. No caso de falecimento do responsavel familiar, o 
CadUnico devera ser atualizado, fazendo-se constar o membro da composigao 
familiar que passara a ser o novo responsavel.

Para fins de pagamento e operacionalizagao do Programa o 
Municipio devera contratar instituigao financeira especializada que creditara o valor 
do beneficio mensalmente, em cartao magnetico, personalizado conforme Anexo 
Unico desta Lei, expedido em nome do beneficiario ou ferramenta similar.

Art. 7°

§ 1° Objetivando fomentar o comercio local e a geragao de renda, o 
Programa Familia Cajamar sera destinado exclusivamente a aquisigao de generos 
alimenticios, gas de cozinha, material escolar, vestuario, calgados, remedies e afins, 
nos estabelecimentos comerciais do Municipio de Cajamar.

§ 2° Visando a consolidagao das agoes do Programa, a instituigao 
financeira contratada devera suprir o comercio local interessado com maquinas 
leitoras de cartao magnetico, compativeis e especificas ao programa.



§6 Jjflunicipie <De (Qajcunariluraei
ESTADO DE SAO PAULO

Projeto de Lei n° /2021-fls. 04

Art. 8° Sera responsabilizado civil, penal e administrativamente o servidor 
publico ou agente de entidade conveniada ou contratada para organizagao ou 
manutengao do CadUnico que, dolosamente:

I - inserir ou fazer inserir dados ou informagoes falsas ou diversas das 
que deveriam ser inscritas no CadUnico; e

contribuir para a entrega do beneficio a pessoa diversa doII -
beneficiario final.

Paragrafo unico. Sem prejuizo do previsto no caput deste artigo, ficara o 
beneficiario que dolosamente tenha declarado informagoes falsas ou utilizado 
qualquer outro meio ilicito para acesso ao beneficio, obrigado a efetuar o 
ressarcimento do montante recebido ao Erario Municipal e impedido de reingressar 
no Programa definitivamente.

Art. 9° Fica o Executive Municipal autorizado a proceder adequagoes nas 
pegas orgamentarias que tratam as Leis n° 1.681/2017 e n° 1.866/2021 (Plano 
Plurianual); Leis n° 1.823/2020 e n° 1.868/2021 (Lei de Diretrizes Orgamentarias) e 
Lei n° 1.838/2020 (Lei Orgamentaria Anual), inclusive, proceder a abertura de 
creditos adicionais destinados aos pagamentos das despesas decorrentes desta Lei.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Prefeitura do Municipio de Cajamar, 30 de julho de 2021.

i

DANILO BARB©SA MACHADO 
Prefeito Municipal
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Prefeitura do iVluniripio de Cajamar
Estacfo de Sdo (PauCo

RELATORIO DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORQAMENTARIO-FINANCEIRO DA 
DESPESA, EM ATENDIMENTO AO ART. 16, INCISOS I E II, DA LEI 
COMPLEMENTAR N°. 101, DE 04 DE MAIO DE 2000
RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF)

LEI DE

Na qualidade de ordenadores da despesa, 
declaramos que o presente gasto referente a despesas com com "PROJETO DE 
LEI - PROGRAMA FAMILIA CAJAMAR” - PA n° 7.365/2021, dispoe de suficiente 
dotagao e firme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se as 
orientagoes do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orgamentarias. Em seguida, 
estimamos o impacto anual da despesa:

Valor da despesa no exercicio (2021) 

Impacto sobre o Orgamento do exercicio 

Impacto sobre o Caixa do exercicio

R$ 424.900,00 

0,0688% 

0,0688%

Valor da despesa no exercicio (2022) 

Impacto sobre o Orgamento do exercicio 

Impacto sobre o Caixa do exercicio

R$ 5.098.800,00

0,7821%
0,7821%

Valor da despesa no exercicio (2023) 

Impacto sobre o Orgamento do exercicio 

Impacto sobre o Caixa do exercicio

R$ 5.098.800,00

0,7412%
0,7412%

Cajamar/SP, 07 de julho de 2021.

Jaqueline Nascimento Batista
Gestora do Departamento'de Contabilidade

Michael Campos Cunha
Secretario Municipal de Fazenda

ilhpNiedson de Sbuza
Secretario j to Social!V'

UAA
Donizetti Aparecido de Lima

Secretario Municipal de Planejamento, Administragao e Gestao
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DESPACHO

Os Projetos de Lei N° 81, 86/2021 e Projeto de Decreto Legislativoji0 
02/2021 foram encaminhados para Juridico, Vereadores e Comissdes 

via Whatsapp.

Cajamar, 19 de agosto de 2021.

Secretaria


