
DECRETO  022/97

Define categorias econômico/ sociais e critérios para a classificação das 
famílias vilanovenses e dá outras providências.

PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA VILANOVA, RS, no uso de suas 
atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal 027/97,
DECRETA:

Art. 1º - As categorias econômico/sociais das famílias residentes no 
Município de Fazenda Vilanova, para fins de concessão de auxílios municipais, 
são as definidas neste Decreto.
Art. 2º -  A classificação é definida de acordo com os principais bens, de 
posse da família, somando-se a avaliação monetária dos seguintes parâmetros:
I - Prédios da família;
II - Veículos automotores;
III - Motocicletas;   
IV - Terra nua;
V - Terrenos urbanizados;
VI - Bens comerciais e industriais;
Parágrafo Único - A soma do valor dos bens será dividida pela constante 100 
(cem) e o seu resultado adicionado ao da renda percápita da família, resultando 
na pontuação e categoria em que se enquadrarão os membros da família de 
acordo com o Art. 3º.
Art. 3º - Definida a pontuação, os membros das famílias e demais moradores 
que dividem o mesmo domicílio residencial, serão classificados nas seguintes 
categorias econômicas:
I  - Categoria 01, aquela que tiver soma igual ou inferior a 75 pontos;
II - Categoria 02, aquela que tiver soma de 76 a 150 pontos;
III - Categoria 03, aquela que tiver soma de 151 a 300 pontos;
IV - Categoria 04, aquela que tiver soma de 301 a 600 pontos;
V - Categoria 05, aquela que tiver soma de 601  pontos ou mais.

Art. 4º - As categorias 01 e 02 serão enquadradas na concessão dos 
benefícios e auxílios autorizados no Art. 5º da Lei Municipal 027/97 de 
12.06.97, nos seguintes valores:



I - CATEGORIA 01 
até 100% do valor de custo desde que não disponíveis nos serviços gratuitos 
prestados no Município:
material de construção para a reforma ou recuperação de moradia própria;
medicamentos;
exames laboratoriais;
radiografias;
próteses; 
óculos; 
pagamento de consultas e tratamento médico;
livros didáticos e material escolar. 
b) até 90% do valor de custo dos benefícios constantes dos demais incisos  do 
Art. 5º da Lei 027/97.

II - CATEGORIA 02
a) até 67% do valor de custo desde que não disponíveis nos serviços gratuitos 
prestados no Município: 
material de construção para a reforma ou recuperação de moradia própria;
medicamentos;
exames laboratoriais;
radiografias;
próteses; 
óculos; 
pagamento de consultas e tratamento médico;
livros didáticos e material escolar.
até 50% do valor de custo dos benefícios constantes dos demais incisos do Art. 
5º da Lei 027/97.

III - CATEGORIA 03
    a) até 33% do valor de custo desde que não disponíveis nos serviços gratuitos 
de saúde prestados no Município:
medicamentos;
exames laboratoriais;
radiografias;
próteses; 
óculos.
até 67% do valor de consultas para tratamento de saúde.
 



Art. 5º - As demais categorias poderão usufruir dos serviços na área 
de saúde, conveniados ou mantidos pelo Município, tendo os seguintes índices 
percentuais de  auxílio:

I - CATEGORIA 04, até 34%;
II - CATEGORIA 05, poderá usar dos serviços pelo valor conveniado 

pelo Município, sem nenhum auxílio extra. 

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará 
em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
FAZENDA VILANOVA, RS, em 26 de novembro de 1997.

Registre-se e publique-se
    Em:____/____/1997

      Egon Edgar Bauer            José Luiz Cenci
Sec. Mun. Adm. Finanças Prefeito Municipal




