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IEI N° 2084 DE 22 DE ABRIL DE 2021.

AUTORIZA  0  PODER  EXECUTIV0  A
AD OTAR             NOVAS             MEDIDAS
AS SI ST ENCIAI S      EXCEPCIONAI S      E
ECON6MICAS,   FACE   AOS   ESTADOS
DE  EMERGENCIA  EM  SAbDE  E  DE
CALAMI DADE                                PUBLI CA
DECORRENIES   DA   PANDEMIA   DO

83¥°iEApVIi%UviDE(£8EsP-19)>    E    DA

A   CAMARA  MUNICIPAL  DE   SOBRAL  aprovou   e  o  Prefrito  Municipal
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.  1°  Estabelece  novas  medidas  assistenciais  excepcionais  e  econ6micas  face  aos
estados   de   emergencia   em   sadde   e   de   calamidade   pdbhca   que   possuem   o   objetivo   de
complementapao de renda e suprimento da demanda alimenticia de trabalhadores  sobralenses e
finiliares  residentes  e  domiciliados  no  Muniofpio  de  Sobral,  afetados  economicamente  em
virtude da panderia pot coronavrfus (COVID-19), sendo essas medidas complementares aquelas
ja concedidas pot meio da Lei n° 2070, de 23 de mar9o de 2021.

Art. 2° Enqunnto durar os estados de emerg€ncia em sadde e de calamidade pdbhca
no inbito do Municipio de SobraL estabelecidos pot meio do Decreto Municipal n° 2.371, de 16
de mareo de 2020 e suas alterap6es, ben como pelo Decreto Ledslativo n° 562, de 04 de mar€o
de 2021, fica autorizada a Secreta]in do TrabaJho e Desenvolvimento Econ6mico -STDE, a aar,
inclusive com fomecimento de cestas bfsicas, para atender as seguintes categorias:

I - actesaos;
11 - microempfeendedofes e profissionais do segmento da:

beleza;
grstrono-;
confec¢ao em moda.
- agricultofes finiliares e pescadores artesanais;
- indisenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais.

§1° Sao requisitos para a concessao dos beneficios de que trata este artigo:
I - ter domicflio e residencia no territ6rio do Municipio Sobral, aphcando-se a pessoa

fisica e juridica;
11 - tor exercido a atividade indicada nos ultimos  12  (doze) meses a pubhca€ao desta

Lei;
Ill  -  as  categorias  indicadas  no  inciso  11  do  caput  deste  artigo  deverao  tamb6m

apresentar urn dos seguintes documentos:
a) Cadastro Nacional de Pessoa ]uldica - CNP] de Microemprendedor Individual;
b)  ter retistro no cadastro municipal da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento

Econ6mico - STDE;
c)  ter  cadastro  no  Plano  de  Retomada  das  atividades  produtivas  do  Municipio  de

Sobral;
d) demals crit6rios a serem estabelecidos pot meio de ato do Poder Executivo.

Ill do caput deste artigo deverao tamb6m estarIV - as categorias indicadas no in
enqundradadas em urn dos seguintes requisito
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a)   fazes   patte   do   Cadastro   de   Agricultores   Familiares   da   Coordenadoria   de
Desenvolvimento Agralo da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econ6mico;

b)  apresentar a Declaracao  de Aptidio ao Pronaf PAP) vigente, juntamente  com
Comprovante de Cadastro no  Garantia Safra ou   Declaraeao de Filiapao junto ao  sindicato da
categoria ou Declaracao de Acompanhamento T6cnico emitida pela Ematerce;

c)   Apresentaf   docunento   de  participapao   em  programa   do   Govemo   Federal
direcionado a agricultura famihar ou pesca actesanal.

V  -  as  categorias  indicadas  no  inciso  IV  do  caput  deste  arigo  deverao  tamb6m
apresentar urn dos seguintes documentos:

a)  cadastro da respectiva categoria junto ao 6fgao municipal responsavel.

§2° Demais criterios poderao see estabelecidos per meio de Poftaria da Secretaria do
Trabalho e Desenvolvimento Econ6mico.

Art.  3°  0  art.  16  da Lei n°  2070,  de 23  de mareo  de  2021, passa  a vigorar  com a
seguinte redaGao:

"Art.16.  Os  beneftdos  de  que  tratam  esta IJi,  sob  nenbumf _bfo6tes:, i?der?o

set  cunulados  cord  qualqu;r  outro  da  mesma  e§|j6de  concedido  no  ambito  dan
eiferas estadunl e fedeml.
iredgrof a  dnic;.  Bxcetuam-se  da  uedapg  expres_sa__no.. caput   deste   a[rdyo   as

famiiri;shenefuidriasdoProgranaBol§aFamihaPBF)".

jin. 4° Fica o Chefe do Poder Execndvo Municipal autorizado a procedef altefac6es
no or9amento do Muriofpio, mediante suplementagao das dota€6es orgamentfrias existentes que
§e fizerem necessarias para a implementacao das a€6es e programas decolrentes desta Lei.

Jim.   5°   A§   despesas   decofrentes   dessa   Lei   correrao   pot   conta   das   dota96es
ofGrmentinas  pr6prias  da  Secretaria  dos  Direitos  Hurnanos,  Habita€ao  e  Assistencia  Social  -
SEDHAS e Secretaria do Ttabalho e Desenvolvimento Econ6mico - STDE, suplementadas, se
insuficientes.

Art. 60 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicapao, revogadas as disposi€6es
em contralo.
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SANCAO PREFEITURAL N° 2049/Z021

Ref. Projeto de Lei n° 065/2021
Auto]:ia: Podet Executivo Municipal.

Ap6s  ananse  do Projeto  de Lei em epigrafe,  o qual "Autoriza o  Poder Executivo  a  adotar
novas medidas assistenciai§ excepcionais e econ6micas, face aos estado§ de emergencia
em sadde e de calamidade ptiblica decortentes da pandemia do Coroflavirus (COVID-19),

:o€ap:ru:uaassprfufae6c±a£,;,La]P£:EafoEP]eEEEg¥sE€faraMunfdpaldesobrdypronuncfano_

Publique-se.
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