
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA  DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 

PROJETO DE LEI Nº 046-03/2019 

Dispõe sobre a concessão de benefício às 
pessoas com deficiência e dá outras 
providências. 

Art.1º Fica o Executivo autorizado a conceder um benefício mensal de meio 
salário-mínimo nacional as pessoas com deficiência, que comprovem não possuir 
meios de prover seu próprio sustento ou de tê-la provida por sua família, desde que 
preencham os requisitos previstos nesta Lei. 

 
Parágrafo Único. Para fins desta Lei serão utilizados os conceitos de 

deficiência previstos no Decreto 5.296 de 2004, sem prejuízo das definições contidas 
na Lei 13.146 de 2015, a saber: 

I. deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de 
atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;  

II - deficiência permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um 
período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que 
se altere, apesar de novos tratamentos; e  

III – incapacidade: uma redução efetiva e acentuada da capacidade de 
integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos 
especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir 
informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou 
atividade a ser exercida.  

 
Art. 2º É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas seguintes 

categorias:  
I. deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 
sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções;  

II. deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 
2.000Hz e 3.000Hz;  

III. deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa 
acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os 
casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual 
ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;  

IV. deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à 
média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou 
mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação;  cuidado pessoal;   
habilidades sociais;  utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança;  
habilidades acadêmicas;   lazer; e  trabalho;   

V. deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.  
 
Art. 3º Somente serão beneficiadas as pessoas com deficiência cujo somatório 

da renda familiar não ultrapasse 02 (dois) salários-mínimos  nacionais e residentes no 
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Município de Estrela por no mínimo 05 (cinco) anos ou menores de 05 (cinco) anos de 
idade que residam no Município de Estrela desde o nascimento. 

 
Parágrafo Único. Para os efeitos deste disposto, renda familiar é aquela 

formada pelo somatório daqueles que residem no mesmo endereço, composta pelo 
requerente, o cônjuge ou companheiro, ascendentes e, na ausência de um deles, a 
madrasta ou o padrasto, tutor ou curador, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 
solteiros e os menores tutelados. 

 
Art. 4º O pedido de benefício deverá ser encaminhado por meio do Setor de 

Protocolo, acompanhado, necessariamente, dos seguintes documentos:  
I. Do pretendente do benefício: 
a) Fotocópia da Certidão de Nascimento e/ou Carteira de Identidade; 
b) Fotocópia do CPF; 
c) Laudo médico e exames comprobatórios da deficiência, com validade de seis 

meses; 
d) Uma fotografia 10x15 atualizada; 
e) Certidão Negativa do INSS de recebimento do benefício, pensão ou auxílio. 
II. Das pessoas elencadas no art. 3°, parágrafo único: 
a) Fotocópia de Carteira de Identidade; 
b) Fotocópia do CPF; 
c) Fotocópia do comprovante de renda atualizado; 
d) Fotocópia do comprovante de endereço atualizado; 
e) Comprovante da condição do tutor ou curador do pretendente ao benefício. 
 
Art. 5º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação social, por Assistente 

Social da Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, e à avaliação 
da deficiência e grau de impedimento de que trata o art. 2°, por avaliação de Médico 
Auditor da Secretaria Municipal de Saúde. 

  
Parágrafo Único. O pedido somente será encaminhado para avaliação dos 

profissionais elencados neste artigo, mediante a instrução do processo com todos so 
documentos elencados no art. 4°, sob pena de arquivamento. 

  
Art. 6° A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e 

Habitação será responsável em realizar a gestão do benefício, bem como manter 
atualizadas as informações dos beneficiários mediante recadastramento anual. 

 
Art. 7°. Será designada Comissão de Análise do Recadastro Anual para revisão 

das informações e documentos apresentados, a fim de verificar a permanência ou o 
cancelamento do benefício concedido, sendo composta por um representante da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, um 
representante da Secretaria Municipal da Saúde e um representante da Secretaria da 
Educação. 

 
Parágrafo único. Em casos especiais, a Comissão de Análise do Recadastro 

Anual poderá definir uma nova periodicidade para sua realização. 
 
Art. 8º. Será motivo de indeferimento ou cancelamento do benefício, a qualquer 

momento: 
I – Quando houver a comprovação da cessação da incapacidade por meio de 

laudo médico; 
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II - Em caso de morte do beneficiário ou quando deixar de residir no município 

de Estrela; 
III – Quando o beneficiário estiver recebendo ou passar a receber qualquer 

outro rendimento a título de pensão, benefício, auxílio ou aposentadoria, ou estiver 
inserido no mercado formal de trabalho, salvo se contratado como aprendiz ou 
estagiário até dois anos; 

IV – Quando comprovado que a renda dos responsáveis legais no art. 3º, 
ultrapassar o valor de dois salários-mínimos. 

 
Art. 9º Os beneficiários que ingressaram no mercado de trabalho terão o 

benefício suspenso, sem necessidade de realizar avaliação com os profissionais 
citados no art. 3º ou da reavaliação da incapacidade, com exceção daqueles 
contratados como aprendizes e/ou estagiários, que acumulam o salário e o benefício, 
limitado ao período de dois anos. 

 
Parágrafo único. Aquele que tiver o benefício suspenso nos termos deste 

artigo e que vier a ter rescindido o contrato de trabalho, poderá requerer a reativação 
do benefício, mediante a apresentação dos documentos no art. 4°, com exceção do 
laudo e exames comprobatórios da deficiência. 

 
Art. 10° A qualquer momento durante o trâmite do processo, ao se verificar que 

o requerente não atende a quaisquer dos critérios, o mesmo poderá ser encerrado 
sem passar para a fase seguinte. 

 
Parágrafo único. Poderão ser solicitados outros documentos ou diligências a 

fim de comprovar o atendimento dos critérios estabelecidos nesta Lei. 
 
Art.11. Os benefícios concedidos com data anterior à promulgação desta Lei 

terão uma carência de 18 (dezoito) meses para se adequar aos novos critérios; sendo 
que, após, deverão passar por uma reavaliação, aplicando-se então os critérios desta 
Lei. 

 
Art.12. A despesa referente ao benefício será contemplada anualmente no 

Orçamento do Município com Recursos Próprios em dotação específica. 
 
Art.13. Ficam revogadas as Lei Municipais n° 2.114/90, n° 2.256/1991, 

n°3.893/2004 e Decreto n. 036-04/2004. 
 
Art.14. Esta Lei entra em vigora na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 22 de maio de 2019. 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito  de Estrela 
           Júlio Saldanha Pereira 
Secretário da Administração e Recursos Humanos em exercício 
 
    Visto da Assessoria Jurídica 

    _____________________ 

 
    Data:  _____/_____/20___ 
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ANEXO I 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu, _______________________________________________, responsável 

legal por _______________________________ beneficiário da Lei Municipal nº .......,  

estou ciente dos compromissos que me compete: 

A) Providenciar abertura de conta corrente na agência definida pela Administração 
Pública Municipal e informar a SEDESTH:  

Agência: ______________________________________________________ 

Conta Corrente: ________________________________________________ 

B) Estar ciente que a cessão do benefício acontecerá quando: 

 Na revisão estipulada pela Comissão de Análise do Recadastro Anual, o laudo 

médico do perito comprovar que foi cessada a incapacidade do beneficiário; 

 Em caso de morte do beneficiário ou quando deixar de residir no município de 

Estrela; 

 O beneficiário estiver recebendo ou passar a receber qualquer outro rendimento 

a título de pensão, benefício, aposentadoria ou estar inserido no mercado 

formal de trabalho por um período igual ou superior a  dois anos. 

 Quando comprovado pela Comissão de Análise do Recadastro Anual que a 

renda dos responsáveis legais  ultrapassarem o valor de dois salários mínimos 

vigente. 

C) O beneficiário que não realizar a revisão cadastral anual estará sujeito ao 

bloqueio do benefício. 

 
Estrela, ___/____/_____. 

 

 

____________________________                                            __________________________ 

  Responsável Legal pelo Beneficiário                        Funcionário da Sedesth 
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Estrela, 22 de maio de 2019 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 046-03/2019 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminhamos a vossa 

apreciação o Projeto de Lei nº 046-03/2019, que dispõe sobre a concessão de benefício 
às pessoas com deficiência e dá outras providências. 

Este benefício é destinado a pessoas com deficiência que 
não possuam meios  de  garantir  sua  subsistência  ou  de  tê-la  provida  por  sua  
família, por isso têm como principal   política   social   a   transferência   de renda, através 
do Benefício de Prestação   Continuada – BPC,   previsto   pelo   inciso   V,   do   art.   
203, da Constituição  Federal  e  regulamentado  pelo  art.  20  da  Lei  nº 8.742,  de 07  
de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. 

 Assim, tendo em vista a importância deste benefício, o 
presente projeto tem por finalidade adequar-se aos termos e a gestão das Legislações 
Federais, mas também pretende corrigir equívocos da Legislação Municipal, como o fato 
da antiga Lei não vincular a dotação da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e 
Habitação para pagamento do benefício, bem como não deixa claro as deficiências que 
irão ser contempladas, ou seja, aceitamos todas, inclusive pessoas que sofrem de doença 
mental, que não se enquadrariam no público objeto da lei.  

Portanto, a nova lei ira usar os termos corretos, definir as 
deficiências e diminuir o critério de renda familiar para 02 (dois) salários mínimos, que hoje 
é de até 04 (quatro).  

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, do 
qual, considerando a importância, ficamos no aguardo de seu Parecer. 

Atenciosamente, 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 
 
Ex.

mo
 Sr. 

Élio Kunzler 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 
 


