PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SETOR DE CADASTRO ÚNICO

PRINCIPAIS PROGRAMAS SOCIAIS USUÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO

Benefício
de
Prestação
Continuada (BPC – “LOAS”)

Público, Renda e/ou Per Capta
Familiar Mensal
- Público: Idosos (65 anos ou +) e
Pessoas com deficiência

01 Salário mínimo.

Prazo máximo
para Recadastro
02 anos

Carteira do Idoso

- Per capta: abaixo de ¼ do sal.
mínimo.
- Público: Idosos (60 anos ou +)
Obtenção gratuita de passagens em ônibus interestaduais.

02 anos

Programa

Facultativo de Baixa Renda
(“INSS Dona de Casa”)

ID Jovem

- Renda: Individual de até 2 sal.
mínimos
(sem
comprovação
oficial).
- Público: Pessoas que se dedicam
exclusivamente ao trabalho do lar,
sem renda própria.
- Renda: Até 2 sal. mínimos.
- Idade: 15 a 29 anos;

Valor/Benefício

Obs. A legislação garante até 02 idosos com o benefício por
viagem. Estando ocupadas as 02 vagas, há direito de 50% de
desconto na compra da passagem.
Contribuição previdenciária com alíquota reduzida (5% sobre o
salário mínimo).

- Meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos;

- Vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte
coletivo interestadual.
Isenção taxa de inscrição em - Per capta: até ½ sal. mínimo;
A aquisição do benefício está condicionada às regras definidas no
Concurso Público
- Renda: até 3 sal. mínimos.
Edital de cada concurso público.
Programa Minha Casa Minha - Público: Famílias com renda de Aquisição de unidades habitacionais mediante critérios
Vida
até R$ 1.800,00
específicos de cada programa/projeto/fase.

02 anos

02 anos

- Renda: Até 2 salários mínimos.

02 anos
Contemporâneo
aos programas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SETOR DE CADASTRO ÚNICO

Programa Bolsa Família

PRINCIPAIS PROGRAMAS SOCIAIS USUÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO
- Per capta: até 178,00.
- Básico = R$ 89,00.

01 ano

Quem tem direito? Famílias com per capta de até R$ 89,00.
Depende de ter crianças/adolescentes? Não.

- Variável = R$ 41,00.
Quem tem direito? Famílias com per capta entre R$ 89,01 e R$ 178,00.
Por criança/adolescente: até 15 anos; limite: 05 filhos.
Por gestante (para famílias já beneficiárias): 09 parcelas.

Por nutriz (para famílias já beneficiárias): 06 parcelas (0 a 6 meses).
- Variável Adolescente = R$ 48,00.
Quem tem direito? Famílias com per capta entre R$ 89,01 e R$ 178,00.
Por adolescente: entre 16 e 17 anos; limite: 02 adolescentes.

Tarifa Social COPASA
Tarifa Social Energia Elétrica

Telefone Popular

Per capta: até meio salário mínimo.
Per capta:
- Até ½ salário mínimo ou com
beneficiário do BPC;
- Até 3 salários mínimos (com
membro em uso de respirador
pulmonar ou afins);
- ½ salário mínimo para
quilombolas e indígenas.
- Per capta: de até ½ sal. mínimo;
- Renda: familiar total de até 3 sal.
mínimos.

Observação: O valor final do benefício será a soma dos
benefícios individuais a que a família tem direito de acordo com
sua composição. Algumas famílias ainda recebem um “ajuste”, o
Benefício de Superação da Extrema Pobreza.
- Redução em até 40% nas tarifas de serviços de água e esgoto.
- Até 30 kwh = 65% de desconto;

02 anos
02 anos

- De 31 kwh a 100 kwh = 40% de desconto;
- De 101 kwh a 220 kwh = 10% de desconto;
- Até 50 kwh/mês = 100% (para quilombolas e indígenas).
Oferta de linha de telefone fixo com tarifas mais baratas (entre
13,00 e 15,00/mês) para até 90 minutos de ligações para outros
telefones fixos da mesma cidade.

02 anos

