
LEI ORDINÁRIA N° 4074, DE 14 DE JULHO DE 2010

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR O BENEFÍCIO
TEMPORÓRIO  DE  AJUDA  FINANCEIRA  ÀS  FAMÍLIAS
QUE NECESSITAM DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
FAMILIARES  PARA  PROTEÇÃO  INTEGRAL  DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TANTO DE
CARÁTER  PREVENTIVO  COMO  AS  SITUAÇÃO  DE
RETORNO  AO  CONVÍVIO  FAMILIAR  APÓS
DESABRIGAMENTO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
ACOLHIMENTO.

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais, Faz saber, que a Câmara Municipal de Jaboticabal, em sua sessão de 12 de julho de
2010, decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art.  1º   Fica  autorizado  o  Poder  Executivo  a  criar  o  Benefício  Temporário  de  Ajuda
Financeira,  destinado  às  famílias  deste  Município  em  situação  de  vulnerabilidade  econômica,  visando
garantir o direito prioritário da criança e do adolescente à convivência familiar, tanto de caráter preventivo
como na situação de retorno ao convívio da família natural ou extensa após desabrigamento de programa
institucional de acolhimento.

Art. 2º  O Benefício Temporário de Ajuda Financeira será concedido pela Secretaria de
Assistência Social do Município, após análise da situação familiar da criança ou adolescente sob risco de
violação de seus direitos  fundamentais  previstos  no art.  227 da Constituição da República  e na Lei  nº
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

 
§1º  o Benefício Temporário de Ajuda Financeira poderá ser indicado à Assistência Social

do Município como instrumento de proteção aos direitos da criança e ao adolescente pela equipe técnica das
instituições  integrantes  dos  programas  de acolhimento  institucional  deste  Município,  hipótese  na qual  a
Secretaria de Assistência Social do Município terá o prazo de quinze dias para análise das indicações de
implantação do benefício.

Art. 3º  O Benefício Temporário de Ajuda Financeira poderá ser concedido à família natural
ou extensa que se encontre em situação de vulnerabilidade econômica, como forma de ajuda e prevenção à
ameaça ou violação aos direitos fundamentais da criança e adolescente. Poderá, ainda, ser concedido o
benefício  à família  natural  ou extensa da criança ou adolescente que retornar ao convívio familiar  após
desabrigamento de programa de acolhimento institucional. 

Parágrafo Único.  O benefício terá o valor de :

I - ½ (meio) salário mínimo quando se tratar de uma criança ou adolescente;

II - 2/3 (dois terços) do salário mínimo quando se tratar de duas crianças ou adolescentes;

III - 01 (um) salário mínimo quando se tratar de grupo de irmãos de três ou mais crianças
ou adolescentes;

Art.  4º   Os  pais  ou  guardiões  responsáveis  pelo  recebimento  do  benefício  deverão
demonstrar sua utilização exclusiva com as necessidades da família para garantia dos direitos fundamentais
da criança e do adolescente previstos no art. 227 da Constituição da República, sob pena de cancelamento.



Art.  5º   A  concessão  e  manutenção  do  benefício  estarão  condicionadas,  ainda,  à
comprovação  da freqüência  escolar  da  criança ou adolescente  e  ao  cumprimento  de  medidas  judiciais
protetivas que tenham sido aplicadas no caso, especialmente aquelas previstas no art. 101 e art. 129, ambos
da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 6º  O Benefício Temporário de Ajuda Financeira terá o prazo máximo de dois anos,
com reavaliação de sua manutenção a cada seis meses pelos técnicos da Assistência Social do Município,
podendo contar  com o auxílio na reavaliação da equipe técnica da Vara da Infância e Juventude ou da
equipe técnica da instituição de acolhimento que tenha indicado a implantação do benefício. 

Art. 7º  O Benefício Temporário de Ajuda Financeira representa instrumento de ação da
política pública de atendimento do Município previsto no art. 86 e art. 87, inciso II e VI, ambos do Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069 de 13/07/1990) e fortalece a Rede de Proteção Social da Criança e
do Adolescente de Jaboticabal.

Art. 8º  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial para implantação do
Benefício  Temporário  de Ajuda Financeira,  podendo,  inclusive,  estabelecer  dotação orçamentária  própria
para o cumprimento desta lei.

Art. 9º  O Poder Executivo editará os atos necessários para o fiel cumprimento do que
dispõe a presente lei. 

Art. 10.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 14 de julho de 2010.
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