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IEI N° 2111 DE 22 DE ]UNHO DE 2021.

AUTORIZA  0  PODER  EXECUTIVO  A
CONCEDER  AUxiLIO-CESTA  BASICA,
COMO         MEDIDA         ASSISTENCIAL
EXCEPCIONAI,   FACE  AOS   ESTADOS
DE  EMERGENCIA  EM  SAUDE  E  DE
CALAMI DAD E                                PU B LI CA
DECORRENTES   DA   PANDEMIA   DO

8%¥oirsApVI;%uviDEt£8iisp-i9>,    E    DA

A  CAMARA  MUNICIPAL
sanciona e promulga a seguinte Lei:

DE  SOBRAL  aprovou  e  o  Prefeito  Municipal

Jim.  1° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxflio-cesta bf sica, como
medida assistencial excepcional, face aos estados de emergencia em snide e de calanridade ptiblica
decorrentes da pandemia do coronavrfus  (COVID-19), que objetiva a complementa€ao de renda
e  suprimento  da  demanda  alimenticia  das  famflias  residentes  e  domiciliadas  no  Municipio  de
Sobral, afetados econornicamente em viftude da pandenria, sendo essas medidas complementafes
aquelas jf concedidas, considerando os crit6rios estabelecidos nesta Lei.

jin.  2°  Enquanto  durar  o§  estados  de  emergencia  em  satide  e  de  calamidade

ptibhca  no  ambito  do  Municipio  de  Sobral,  estabelecidos  por  meio  do  Decreto  Municipal  n°
2.371, de  16 de marGo de 2020 e suas alteraG6es, ben como pelo Decreto Legislativo n° 562, de
04 de mar¢o de 2021, fica autorizada a Secretaria dos Dircitos Humanos, Habita9ao e Assistencia
Social -  SEDHAS  a  conceder auxflio-cesta bfsica no valor de R$  100,00  (cem reais), Pot a.t6  03

(tr€s) meses, para atender famflias que atendam os seguintes crit6rios:
I  -  renda  mensal per  capta  de  ate  R$  89,00  (oitenta  e  move reais)  e  que  tenham

participa¢ao no Progra,rna Bolsa Famflifl, percebendo o valor nao superior a R$ 100,00 (cem reais);
11 -renda mensal per capta de R$  89,00 (oitenta e nove reais)  ate  178,00 (cento e

setenta e oito rears), desde que nao tenham participacao no Pfograma Bolsa Famflia.
§1° Sao requisitos para a concessao do benefl'cio de que tfata este artigo:
I - ter domicflio e residencia no  territ6rio  do Municipio  Sobral a pelo menos  01

(urn) ano ininterrupto;
11 -possuir as inscri¢6es no Cadastro de Pessoas Ffsicas (CPF);
111 - demais crit6rios a serem estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal.

§2°  0  auxflio-cesta  basica  deverf  ser  destinado  exclusivamente  a  subsistencia
alimentar da famflia beneficrfu:ia.

§3°  A  fenda  familiar  mensal  per  capta  a  que  se  refere  este  artigo  deverf  set
declarada  pelo   requerente,   sujeitando-se   aos   demais   crit6rios   desta  Lei  para   percep€ao   do
beneficio.

§4°  Para  concessao  do  beneficio  de  que  trata  este  artigo,  poderao  set  uti]izados
outros  elementos  probat6rios  da  condi€ao  da  situa9ao  de  vulnerabilidade,  conforme  crit6rios  a
serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.
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11  -  estejam  percebendo  seguro  desemprego  ou  qualquer  beneficio  de  natureza

a)   sejam   beneficiinas   do   Auxflio   Emergencial   2021,   instituido   pela  Medida
Provis6ria n° 1.039, de 18 de mar€o de 2021.

Ill  -  sejam  beneficifrias  da  Lei  Estadual  n.0  17.380,  de  5  de  janeifo  de  2021

Q'fograma Mats Infincia Ceara);
IV  -  sejan  beneficifrias   da  Lei  Municipal  n°   1.780  de   12  de  julho  de  2018

a?rograma Crescer Bern em Sobral);
V -percebam,  a titulo de beneficio  estabelecido pela Lei Federal n°  10.836,  de 9

de janeiro de 2004 Programa Bolsa Famflia), valor superior a R$ 100,00 (cem reais).

Art.  40  Enquanto  durar  os  estados  de  emefgencia  em  saride  e  de  calamidade

ptibhca  no  ambito  do  Municipio  de  Sobral,  estabelecidos  pot  meio  do  Decreto  Municipal  n°
2.371, de  16 de margo de 2020 e suas altera€6es, ben como pelo Decreto Ledslativo n° 562, de
04 de mar€o de 2021, fica o Poder Executivo autorlzado, pot meio das Secretarias Competentes,
a conceder:

pessoas   carentes    em   situagao   de   vuherabihdade   social,   conforme   crit6rios   previamente
estabelecidos pelo Poder Executivo;

11  -  o  pagamento  de  auxflio-cesta  bfsica  no  valor  de  R$  100,00  (cem  reais),  de
forma  substitutiva as  cesta b4sica ja estabelecidas  no art.  15,  da Lei n° 2070, de 23  de mar€o de
2021, Lei n° 2084, de 22 de abril de 2021;

Ill - o pagamento de parcelas extras ou a antecipa¢ao das parcelas, em favor dos
beneficiinos  do Programa Cfescer Ben em Sobral, instituido pela Lei Municipal n°  1.780 de  12
de juno de 2018.

Art. 5° Fica autorizada a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econ6mico -
STDE a reahzar o pagamento de auxflio-cesta basica no valor de R$  100,00 (Gem reais), de forma
subsrfudva as  cestas  basicas, para  as  categorias  beneficiadas pela Lei n° 2084,  de 22  de  abril de
202 1 .

Art.   6°  Fica  o  Chefe  do  Podef  Executivo  Municipal  autofizado  a  pfocedef
alteraG6es  no  or€amento  do  Municipio,  mediante  suplementa¢ao  das  dotac6es  or€amentdrias
existentes  que  se  fizerem  necessfrias  pafa  a  implementa€ao  das  ae6es  e  programas  decorrentes
desta Lei.

Art.   7°  As   despesas   decorrentes   dessa  Lei  correrao  por  conta  das   dota€6es
or¢amentfrias  pr6prias  da  Secretaria  dos  Direitos  Humanos,  Habitasao  e  Assistencia  Social  -
SEDHAS, suplementadas, se insuficientes.

Art.   8°   Esta   Lei   entra   em  vigor   na   data   de   sua   publicacao,   fevogadas   as
disposig6es em contrfrio.

I  -  o  pagamento  de  auxflio-cesta  bfsica  no  valor  de  R$  100,00  (Gem reais)  para
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SANCAO PREFEITURAL N° 2075/2021

Ref. Projeto de Lei n° 093/2021
Autoria: : Poder Executivo Municipal

Ap6s an£1ise do Projeto de Lei em epigrafe, o qual "Autoriza o Poder Executivo a conceder
auxmo-cesta   basica,   como   medida   assistencial   excepcional,   face   aos   estados   de
emergencia em satide e de calamidade ptiblica decorrentes da pandemia do coronavious
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Pubuque-se.

PACOMUNICIPALPREFEITOJOSEEUCLIDESFERREIRAGOMES]UNIOR,em
22 de junho de 2021.
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