
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

Of. n° 196/19-GPC Carazinho, 02 de agosto de 2019.

!-/9Excelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
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Encaminha Projeto de Lei n° 057/19

Senhor Presidente:
Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto deTei n.° 057/19, que da 

nova redação ao Inciso II do art. 2o, da Lei Municipal n°7.061/2009, que dispõe sobre a política Municipal 
de Habitação de Interesse Social de Carazinho.

Exposição de Motivos:

O presente Projeto justifica-se para estar em consonância com a redação do Decreto 

Presidencial n° 6.135 de 26 de Junho de 2007, sendo que mostra pertinente diferenciar situação de Baixa 

renda e situação de Vulnerabilidade Social, uma vez que são conceitos independentes entre si. Ou seja, 

o conceito de vulnerabilidade social está relacionado com os lugares e indivíduos que estão expostos à 

exclusão social, ou seja, que vivem à margem da sociedade. Vulnerável é algo ou alguém que está 

suscetível a ser ferido, ofendido ou tocado. Vulnerável significa uma pessoa frágil e incapaz de algum 

ato. O termo é geralmente atribuído a mulheres, crianças e idosos, que possuem maior fragilidade 

perante outros grupos da sociedade.

A vulnerabilidade é uma particularidade que indica um estado de fraqueza, que pode se 

referir tanto ao comportamento das pessoas, como objetos, situações, ideias e etc. Exemplo: “A 

vulnerabilidade do paciente é preocupante" ou “Temos no Brasil uma grande vulnerabilidade no sistema 

de ensino público".

Na sociedade, um indivíduo vulnerável é aquele que possui condições sociais, culturais, 

políticas, étnicas, económicos, educacionais e de saúde diferente de outras pessoas, o que resulta em 

uma situação desigual. O fato de existirem indivíduos em uma situação vulnerável faz com que exista 

uma desigualdade na sociedade.

Vulnerabilidade social é o conceito que caracteriza a condição dos grupos de indivíduos 

que estão a margem da sociedade, ou seja, pessoas ou famílias que estão em processo de exclusão 

social, principalmente por fatores socioeconômicos.

Algumas das principais características que marcam o estado de vulnerabilidade social 

são as condições precárias de moradia e saneamento, os meios de subsistência inexstentes e a
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ausência de um ambiente familiar, por exemplo. Todos esses fatores compõem o estágio de risco social, 

ou seja quando o indivíduo deixa de ter condições de usufruir dos mesmos direitos e deveres dos outros 

cidadãos, devido ao desequilíbrio socioeconômico instaurado.

As pessoas que são consideradas vulneráveis sociais” são aquelas que estão perdendo 

a sua representatividade na sociedade, e geralmente dependem de auxilios de terceiros para garantirem 

a sua sobrevivência.

Vulnerabilidade social não é sinónimo de pobreza. Mas sim, uma condição que remete 

a fragilidade da situação socioeconômica de determinado grupo, ou indivíduo.

A vulnerabilidade social é medida através da linha de pobreza, que é definida através 

dos hábitos de consumo das pessoas, o valor equivalente a meio salário mínimo. Os grupos em 

vulnerabilidade social encontram-se em acentuado declínio do bem-estar básico e de direito dos seres 

humanos.

Sinónimos de vulnerabilidade: fraqueza, delicadeza, insegurança, Instabilidade, 

fragilidade, destrutibilidade, indefensibilidade.

Vulnerável é um termo que também está presente no direito pena! brasileiro relacionado 

ao estupro. Estupro de vulnerável é um crime que consta no Código Penal e designa um tipo de 

violência ao indivíduo vulnerável, por exemplo, crianças e idosos.

Risco social substantivo cujo significado predominante é a possibilidade ou 

probabilidade de que algo pode acontecer, e se configura a partir do momento que se complexifica e se 

agrava as situações de vulnerabilidade. Ou seja, quando os direitos dos indivíduos, grupos e famílias 

foram violados ou rompidos.

Enquanto que Baixa Renda, diz respeito exclusinamente ao valor da renda recebido pelo 

grupo familiar, podendo ser, ou não, condição que configure situação de vulnerabilidade.

Diante disso, se mostra fundamental para a definição na Lei n° 7061/2009, a inclusão da 

redação no texto que contemple a renda familiar de até 3 salários mínimos, a fim de que possa ser 

realizada a distinção entre os conceitos.

7
Atenciosamente.

Mjfton Srchmítz, 
/ Prefeito^
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PROJETO DE LEI N°057 DE 02 DE AGOSTO DE 2019.

Dá nova redação ao Inciso II do art. 2°, da Lei 
Municipal n°7.061/2009.

Art. 1o Fica alterado o inciso II do art. 2o, da Lei Municipal n° 7.061 

de 25 de novembro de 2009, que dispõe sobre a política Municipal de Habitação de 

Interesse Social de Carazinho, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2o....

II - família de baixa renda sem, ou com baixa, capacidade de 

pagamento: família que vive em situação de indigência ou aquela que atende suas 

necessidades básicas, excluindo as despesas de morar condignamente, cuja 

renda bruta é de até 03(três) salários mínimos mensais por família.”(NR)

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação;

Gabinete do Prefeito, 02 de agosto de 2019.

MifténISchphitz 
/ Prefeito/
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