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LEI N.º 2.638/2021, DE 21 DE MAIO DE 2021. 
 

 

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 

PROGRAMA ASSISTENCIAL "VALE GÁS" 

A SER INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE COQUEIRAL-MG E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, 

ESTADO DE MINAS GERAIS, APROVA E 

EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A 

SEGUINTE LEI: 

 

 

Art. 1.º Fica instituído o Programa Assistencial "Vale Gás", vinculado às ações 

dirigidas ao combate à fome, à promoção alimentar e nutricional, destinado a assistir 

famílias de baixa renda do Município de Coqueiral-MG, neste momento de combate à 

pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). 

 

Art. 2.º Para fins do disposto nesta Lei será considerado: 

 

I. Família, a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos 

que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um 

grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela 

contribuição de seus membros; 

II. Renda familiar mensal, a soma dos rendimentos brutos auferidos 

mensalmente pela totalidade dos membros da família, excluindo-se os 

rendimentos concedidos por programas oficiais de transferência de renda; 

III. Que integrem família de baixa renda, considerada como sendo aquela com 

renda familiar mensal per capita de até meio salário, conforme definido pelo 

Decreto Federal n.º 6.135, de 26 de junho de 2007; 

IV. Vulnerabilidade social, formada por famílias pessoas e lugares, expostos a 

exclusão social, que apresente sinais de desnutrição, condições precárias 

de moradia e saneamento, que não possua emprego formal, regular ou não, 

ou ainda aquelas pessoas mencionadas pelo inc. XIV do Art. 6.° da Lei 

Federal n.° 7.713, de 22 de dezembro de 1998, e suas alterações. 

 

§ 1.° A Secretaria Municipal de Ação Social fornecerá lista mensal das pessoas que 

forem atendidas pelo Programa, com posterior emissão de Portaria do Chefe do Poder 

Executivo e devida publicação do ato. 

 

§ 2.° As famílias beneficiadas, como contrapartida, deverão participar de cursos de 

qualificação profissional, de economia doméstica e outras ações a serem ofertados pela 
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Secretaria Municipal de Ação Social, e que ajudem as famílias a superarem a situação de 

vulnerabilidade social. 

 

Art. 3.º O Programa instituído por esta Lei, sem prejuízo de outras ações 

assistenciais, destinar-se-á a distribuição do "Vale Gás" para aquisição de gás, a famílias 

que:  

 

I. Comprovem residência em Coqueiral há mais de 01 (um) ano; 

II. Possuam renda familiar mensal de até 02 (dois) salários mínimos, vigente 

no país;  

III. Mantenham filhos em idade escolar frequentando a escola;  

IV. Mantenham os filhos menores de 10 (dez) anos em dia com o calendário de 

vacinação;  

V. Mantenham seu imóvel limpo com condições mínimas de higiene. 

  

§ 1.° Às famílias que atenderem aos requisitos previstos no caput deste Artigo, 

serão entregues 01 (um) cupom especial denominado "Vale Gás", no valor equivalente a 

uma carga de gás de cozinha, GLP, 13KG, destinado a aquisição do produto em 

estabelecimento vencedor do certame licitatório homologado pelo município, devendo o 

beneficiário possuir o vasilhame no momento da entrega pelo fornecedor vencedor do 

certame licitatório. 

 

§ 2.° Dispensa-se as exigências de que trata os incisos III e IV do caput deste artigo 

no caso de mulheres solteiras que estejam gestantes, independentemente de sua idade, 

que comprovem o acompanhamento do pré-natal pela rede de saúde pública, durante a 

gestação e nos quatro primeiros meses de vida do bebê.  

 

Art. 4.º O programa será implementado pela Secretaria Municipal de Ação Social.  

 

§ 1.° Caberá a Secretaria Municipal de Ação Social, o cadastramento das famílias 

beneficiárias com a devida aprovação, e a distribuição dos cupons especiais denominado 

"Vale Gás", podendo receber a colaboração de entidades assistenciais e religiosas.  

 

§ 2.°  Caberá à Secretaria Municipal de Ação Social manter em arquivo próprio pelo 

prazo mínimo de 05 (cinco) anos, todos os registros de atendimento das famílias 

contempladas pelo Programa de que trata esta Lei, com as devidas anotações para fins de 

inspeção e auditorias do Conselho Municipal de Assistência Social, Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais, e demais órgãos competentes que estejam aptos a exercer a 

fiscalização.  

 

§ 3.° No cadastramento deverá ser exigido dos beneficiados cópia da RG, CPF, 

comprovante de endereço atualizado (máximo de três meses), comprovante de residência 

neste município há mais de 01 (um) ano e certidões de nascimento dos filhos menores, 

quando houver. 
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§ 4.°  A Secretária Municipal de Ação Social providenciará lista mensal das pessoas 

que forem atendidas pelo Programa; podendo as referidas listas serem utilizadas como 

comprovante de entrega dos vales, desde que oposta à assinatura dos beneficiários.  

 

Art. 5.º O "Vale Gás" terá caráter pessoal e intransferível, devendo ser utilizado 

dentro do prazo mínimo de 45 dias, contados da entrega da Vale, sendo vedada sua 

utilização para aquisição de quaisquer outros produtos.  

 

§ 1.° Durante a vigência do Programa ora instituído, cada família beneficiária 

poderá receber mais de um "Vale Gás", sendo permitida a entrega de um Vale por 

atendimento, respeitando o disposto no caput deste Artigo. 

 

§ 2.° A família uma vez beneficiada só poderá receber novamente o Vale Gás 

decorridos 45 (quarenta e cinco) dias da concessão, desde que cumpridas as cumpridas 

as exigências desta lei. 

 

Art. 6.º Fica o Município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, 

autorizada a promover o procedimento licitatório para aquisição de 1.000 botijões de gás, 

GLP, de 13 Kg, podendo ser aditado até 25% de sua quantidade e contratar o 

estabelecimento vencedor do certame licitatório para fornecimento do produto de que trata 

o Programa "VALE GÁS" instituído por esta Lei.  

 

Art. 7.º O estabelecimento vencedor da licitação para entrega do botijão de gás, 

GLP, 13 Kg, somente poderá aceitar o "Vale Gás" emitido pela Secretaria Municipal de 

Ação Social, cujo prazo de validade não esteja vencido, observada sua numeração e 

demais características. 

  

§ 1.° O estabelecimento vencedor deverá apor no verso de cada "Vale Gás" a que 

se refere o Programa, a data de sua utilização, o número do documento fiscal 

correspondente ao valor da operação, observando os meses de validade e a numeração 

do "Vale Gás". sob pena de não ser reconhecido como regularmente utilizado, e emitirá o 

Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de Coqueiral, devendo destacar no 

documento fiscal o nome “Programa Vale Gás”. 

  

§ 2.º O estabelecimento vencedor, quando receber o "Vale Gás" da família 

beneficiada, encaminhará a 1.° via do documento fiscal relativo ao produto fornecido 

juntamente com o "Vale Gás", à Secretaria Municipal de Ação Social que fará a 

conferência dos documentos e programará o pagamento deste ao estabelecimento 

contratado detentor do crédito. 

  

Art. 8.º O uso do "Vale Gás" de forma indevida pela família beneficiada, implicará 

na suspensão imediata do benefício à referida família, sem prejuízos das 

responsabilidades civis, penais e administrativas, gerando ao beneficiário a sua inscrição 

na dívida pública municipal. 
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Parágrafo Único. O estabelecimento contratado que não observar as normas do 

Programa, além do distrato contratual, o mesmo será punido com multa de 10 (dez) a 150 

(cento e cinquenta) UFM Unidade Fiscal do Município aplicado pelo Município, além das 

demais penalidades contratuais. 

 

Art. 9.º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das 

dotações orçamentárias próprias do orçamento do Município.  

 

Art. 10. O Programa “Vale Gás”, instituído por esta Lei, terá validade enquanto 

houver saldo da quantidade de botijões de gás, GLP, 13kg, a ser adquirida pela 

municipalidade, através de Procedimento Administrativo Licitatório, respeitando a 

quantidade definida no Art. 6.º desta Lei. 

 

Art. 11. Caberá ao Chefe do Poder Executivo editar normas e regulamento que se 

fizerem necessários ao cumprimento do Programa de que trata esta Lei. 

 

Art. 12. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Coqueiral, 21 de maio de 2021. 

 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 

 


