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LEI N° 2070 DE 23 DE MARC0 DE 2021.

AUTORIZA  0  PODER
ADOTAR     MEDIDAS
EXCEPCI0NAIS       E

EXECUTIV0  A
ASSISTENCIAIS
ECONOMICAS,

FACE AOS ESTADOS DE EMERGENCIA
EM     SAtJDE     E     DE     CAIAMIDADE
PtJBLICA          DECO RRENTES           DA
PANDEMIA        D0         CO RONAvfRUS
(C OVI D -19) ,          E          I)A          OUT RAS
PROVIDENCIAS.

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

Art.  1° Esta Lei trata de medidas assistencialistas  excepcionais e econ6micas  face aos
estados   de   emergencia   em   satide   e   de   calamidade   ptiblica   que   possuem   o   objetivo   dc
complementacao  de  renda  e  suprimento  da  demanda  alimentl'cia de  trabalhadores  sobralenses  e
familiares   residentes   e   domichiados   no   Municipio   de   Sobral,   afetados   economicamente   em
virtude da pandemia por coronavirus (COVID-19).

Art.  2° Enquanto duraf os  estados de emergencia em saride e de calamidade ptiblica
no ambito do Municipio de Sobral, estabelecidos por meio do Dccreto Municipal n° 2.371, de  16
de marso  de 2020 e  suas alterag6es, bern como pelo Decreto Legislativo n°  562, de 04 de  mar€c>
de 2021, fica o Poder Executivo autorizado a fornecer gratuitamente:

I - kits de alimenta€ao ds familias dos alunos da Rede Ptiblica Municipal de Ensino;

11 - ufnas funerfrias e translado aos necessitados;

Ill   -   cestas  basicas  para  pessoas   carentes   em   situa€ao   de  vulnerabilidade   social,
conforme critedos previamente estabelecidos pelo Poder Executivo;

IV  -  01   (uma)   cesta  bfsica  mensal  ou  auxflio  financeiro  no  valor  de  R$  200,00

(duzentos fears) mensais, por ate 02 (dois) meses pa fa as seguintes categorias:

SETRAN;
a)   mototaxistas   e   taxistas   cadastrados   na   Secretaria  do   Transito   e  Transporte   -

b) motoristas de transporte escolar que nao possuam vinculo empregaticio ativo;

c)   motoristas   de   tfansporte   intramunicipal  distrital  que   atuem   no   transporte   de
passageifos  dos   distritos   pafa  a  sede   de   Sobral  e   estejam  devidamente  cadastfados   junto   a
Secretaria de Transito e Transportes - SETRAN;

d)  catadores de material reciclavel, desde que nao  sejam beneflcifrios da Lei Estadual
n° 17.256, de 31  de julho de 2020 e da Lei Estadual n° 17.377,30 de dezembro de 2020; e

e)   t€cnicos   de   produGao   cultural,   tais   cctmo   tecnicos   de   som,   luz   e   imagem,
montadores de palcos e produtores de evento, desde que nao  tenham  sido beneflciados pela Lei
Federal n° 14 017, de 29 de ]unho de 20204                                                                &
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V -  aux{lio  financeiro no  valor total de R$  500,00  (quinhentos  reais)  mensais pttr ate
02 (dois)  meses:

a)  aos  ambulantes  e  permissionarios,  com  licenciamento  pafa  tfabalhar  no  espa¢o

ptiblico,  ou  em  processo  de  concessao  de  autorizacao,  ou  mesmo  que  tenha  tido  cancelada  a
autorizacao e que estejam em situa€ao de vulnerabilidade social;

b)  os  demais  ambulantes  e  permissionarios  cadastrados  pela  Secretaria  dos  Direitos
Humanos, Habita9ao e Assistencia Social - SEDHAS, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento
Econ6mico - STDE e Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA, eflquarlto exerciam
suas atividades no Municfpio de Sobral.

Paragrafo  tJnico.   Sao  requisitos  para a concessao  dos  beneficios  de que  trata este
arti8O:

I - ter dornicflio e residencia no territ6rio do Munic{pio Sobral;

11  - nao  receber  qualquer  outro  beneficio  assistencial  ou  previdenciario  em  ambito
federal, estadual ou municipal; e

Ill  -  demais  crit€rios  de  vulnerabilidade  social  a  serem  estabelecidos  pelo  Poder
Executivo.

Art.  30  Fica  o  Chefe  do  Poder Executivo  Muriicipal  autofizado  a  conceder isensao
nas   faturas   das   unidades   consumidc>ras   enquadradas   na   Categoria   Residencial   do   Sistema
Aut6nomo  de Agua  e Esgoto  -SAAE,  cujo  consumo  mensal  for  inferior ou  igrial  a  10m3  (dez
metros  ctibicos),  das  famflias  que  estejam  regularmente  cadastradas  flc>s  Programas  Sociais  do
Governo e possuam Ntimcro de IdentificaGao Social QJIS).

§1° As  medidas  a que  sc  referem  o  caput dcste  aftigo  entrarao  em vigor na data dc
sua   publicat:ao   e   terao   seus   efeitos   enquanto   perdurar   o   estado   de   calamidade   ptiblica
estabelecido  por  meio  do  Decfeto  Legislativc]  n°,  562,  de  4  de  mar€o  de  2021,  podendo  ser

prorrogado   pot   ato   do   Podef  Executivo,   a   depender  da   situa€ao   epidemiol6gica,   ficando
revogadas quaisquer disposi€6es em contrario.

§2°  Ficam  suspensos  os  servi€os  de  corte  de  fofnecimento  de  igua  das  unidades
consumidoras  enquadradas  na  Categoria  Residencial,  cujo  consumo  mensal  de  agua  for inferior
ou  igual  a  lorTi3  (dez  metros  ctibicos)  e  desde  que  as  famfhas  estejam  regularmente  cadastradas
nos Programas Socials do Governo e possuam o Ntimero de Identificasao Social (NIS).

Art.  40  Fica  o  Chefe  do  Poder  Executivo  M,unicipal autorizado  a  conceder  isencao
nas  fatufas  de  agua  e  esgoto  do  SeIviGo  Aut6nomo  de Agua  e  Esgoto - SAAE,  referentes  aos
consumos  dufante  os  meses  de  marco  e  abril de  2021,  das  unidades  consumidoras  enquadradas
nas seguintes categorias:

I - estabelecimentos do setor de alimenta€ao fora do laf; e

11 -estabelecimentos prestadores dos servicos de atividade fisica.
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Art.  50  0  artigo  20,  da  Lei  n°  1780,  de  12  de  julho  dc  2018,  passa  a  vigorar  com  a
seguinte reda€ao:

``Alt.  20  Com  o  objetiuo  de  as§ep]¢irar  o  desemoluimento  daf familias  em  Jitwa{do  de  extrema

fiobreap   e   uttlnerdbiliddde   ]otidl,  fitd   o   I:Joder   Exetmtiwo   Muni[ifidl   dutorityddo   a   tomeder
auxilio  finameiro   Job   a  der}ominacao   de   `T'ro`g]runtl  Crescer  Bern  em  Sobral",   in]tltuirido  o

Cartdo Sol?ral.

§1° Poderfro  Ser beMeficiado§  com  o Png;rama CreScer Ben  em  Soliral, famllids  cttjd renda ,`Per
capifd"  m6did  mensdl  §ejd  de  clt4 RE  89,00  (oiteuta  e  noue  reais),  com  base  no  Caddstro Uttico

1;bra  firogramaS  Sociais  -Cadi:Jnico,  do  Gouermo  Federal,  e  qme  nao  Percebdm  qttalquer  outro
beyleftcio assistencial das  esferas municiflal,  estadeal e federal, cottsiderando oS  Seg/ttlntes ualores..

I -de R$  100,00  (cem reais)  mensai$ |jara familias com renda "Per capita" m6dia mensal de at6

RE  89,00  (oitenta e noue reais);

IT  -de RE  105,00   (c6rito  e  cinco  rediJ)  7mettsdis  fiara familias  com  reMda  "fier  ccipitd"  m5dia

men]al  de  at6 RE  89,00  (oitenta  e  noue  recris)  e  com  g!estante  e/ ow  01   (ttma)  inanfa  com  idade

entre 0  (grero)  e 06  (Sei§)  anos  de  idade;

I_11  -de RE  115,00  (cenfo  e  qttinxp  reai§)  mensais Pan familial  com  rends  "I)er cc[fiita"  m¢did

men§dl de  dt6 RE  89,00  (oitenta e  noue  reais)  e  coun 02  (dzias)  crianfa]  tom  iddde  entre 0  (apero)

e 06  (Seif)  anos  de  idade;

TT/  ~  de Rff  125,00  (lento  e  uinte  e  cinco  reaiS)  merisdis  Para femilja5  com  renda  "Per  ca,Pita"

m6did meri]dl de  dt4 RE  89,00  (alterita e  noue reai§)  e  com 03  (ats)  ott  7mais  crianfaS  com  idade

eatre 0  (Ffero)  a 06  (feis)  anal de iddde.

§2° Para  oS fin]  deSta liti,  con]iderd-Se familid a  ttniddde  nu[ledr,  euentudlmente  dmplidde for
otttros  ifldiuidttos  qtte  com  ela PoJJMam  hfof  de ParenteSco  oM  de  rifiniddde,  qtle forme  Hm  g;rapo

dom6§tico, uiuende  Job  o  melmo teto  e  qtte  Se mattt6m fiela coninbtti{do  de  Setts  membro§.

§3°  A  concessao   do   dwxilio   e   Jew   acompcinbamento   Serd   atribwifdo   de  Comissdo  Eapecial
inftitwida |]or esta Lei.

§4°  0  Poder  Exectttiuo  Mmnlcipal  Poderd  avaliar  o  ing]re]fo  no  Prog!rama  Cre§cer  Ben  em
Sobrcil  de feandic„  que,  inscritdS  em  ozdtros  fjrogramc"  da  erfera  mzimicificzl,  estcid2icil  o%  federal,

yldo  estejan I)ercebendo  o  ciuxilio financeiro, ficando uedada a I)ercefifao  cumulatlua dos  beneftcios,

sendo deuide, fiordm, a Sma com|jlementa{ao,  conliderando a diferen{a entre oJ beneftcio§.

§5° Fica  o Poder Executivo  autordyado  a I)roceder rio  orfaneylto  do  mwnicipio  a  Sl¢Pleme7itd[do
dos  dotci{5e§  oip{dmentdrid§  existentes,  caso  nece]sdrio."

Art.    6°   Fica   prorrogado    ate   o   dia    30    de   junho   de    2021,    o   prazo   para
recolhimento/pagamento  dos  seguintes  tributos  municipais  com  vencimento  eritre  os  meses  de
mar€o e junho de 2021 :
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11 - Taxa de Registro e Inspegao Sariitiria; e

Ill - Taxa do Licenciamento Ambiental da Autarquia Municipal do Meio Ambiente -
Arm.

Aft.  70  Fica proffogado,  ate  o  dia  30  de  junho  de  2021.  o vencimento  de  todos  os
Alvaras de Funcionamento com validade entrc os meses dc mar¢o a junho de 2021.

Aft.  8°  Fica prorrctgado  ate  o  dia  30  de  junho  de  2021,  o  vencimento  de  todos  os
Alvarfs Sanitario com validade entre os meses de maf¢o a junho de 2021.

Art.  90  Fica  prorrogado  ate  o  dia  30  de  junho  de  2021,  o  vencimento  de  todas  as
hicen€as  de  Operacao  Ambiental  emitidas  pela  Agencia  Municipal  do  Meio  Ambiente  -  AMA
com validade entre os meses de marco a juflho de 2021.

Art.  10.  Fica  prorrogada  a  data  de  vencimento  das  pafcelas  do  Imposto  Sobre  a
Propriedade Predial e Territorial Ufbana  apTU)  do  exercfcio de 2021, determinadas no Decreto
n° 2.542, de 18 de dezembro de 2020, conforme disposicao a seguir:

I,,..,,.`,+qu```,`

1/8 01.06.2021

2/8 01.07.2021

3/8 01.08.2021

4/8 01,09,2021

5/8 01.10.2021

6/8 01.11.2021

7/8 01.12.2021

8/8 20.12.2021

Aft. 11. Ficam isentos do Imposto sobre a Propriedflde Predial e Territorial Urbana -
IPTU do exerci'cio de 2021 I os im6veis onde funcionam institui€6es de ensino ptiblico ctu privado
da  educaGao  infantil  e/ou  fundamental,  espaGos  culturais  e  estabelecimentc)s  prestadctres  dos
servicos de atividade fi'sica, cujo cadastro da titularidade junto a Secretaria Municipal das Finangas
- SEFIN seja de titularidade do beneficiario.

Paragrafo   tJnico.   A   isen€ao   prevista   neste   artigo   sera   concedida   de   Ofi'cio,
limjtando-se aos im6veis nos quais cis bcncficifrios dc:scnvolvarn suas atividades.

Aft. 12.  0 Poder Ptibhco Municipal, em acao emergencial de apoio ao setor cultural,
pubhcara editals,  chamadas  pdblicas,  premios  e/ou outros  instrumentos  destinados  a hinguagens
de  mtisica,  artes  cenicas  (teatro,  dan€a  e  circo),  artes visuals  (exposic6es  e  formae6es  na area do
artesanato), culturas perifericas, cultura tradicional e popular.

Paragrafo  tJnico.  Os  programas  indicados  no  caput deste  artigo  flcarao  limitados
ate o valor total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Art.   13.   Fica  o  Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  convocar  os
profissionais da area da educa€ao que possuem vi'nculo com  a Sccretaria Municipal da I±duca€ao
atfav6s dc contratos tcmporirios, para auxflio momentAnco no ensino remoto, c
mensal,cujaregulamentaGaoserafeitapormeiodeatodopoderExecutivo;¢+
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atrav6s de contratos temporfrios, para auxilio momentaneo no ensino remoto, com periodicidade
mensal, cuja regulamenta€ao sera feita por meio de ato do Poder Executivo.

Art.  14.  Fica o  Chefe do  Poder Executivo Municipal autorizado a  conceder isen€ao
do  preEo  ptiblico  referente  aos  permissionarios  do  Mercado  Priblico  Municipal  Chagas Barreto,
cuja regulamentacao sera feita por meio de ato do Poder Executivo.

Art.  15.  Fica  autorizada  a  Secretaria  da  Seguran€a  Cidada  -  SESEC,  por  meio  da
Coordenadoria de Defesa Civil a agir, inclusive com distribuiGao de cestas basicas, para atender as
famflias em condiGao de vulnerabilidade.

Art.  16.  Os  beneficios  de  que  tratam  esta  Lei,  sob  nenhuma  hip6tese,  poderao  ser
cumulados com qualquer outro concedido no ambito da esfera municipal, estadual e federal.

An. 17, Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder altera€6es
no or€amento do Municipio, mediante suplementacao das dota€6es orGamentarias existentes que
se flzerem necessarias para a implementaGao das ag6es e programas decoffentes desta Lei.

Art.   18.   As   despesas   decorrentes   dessa   Lei   correrao   por   conta   das   dota€6es
or¢amentfrias  pr6prias  da  Secretaria  Municipal  da  Educa¢ao  -  SME,  Secretaria  da  Seguranca
Cidada  -  SESFjc,  Secretaria  do  Transito  e  Transpoftes  -  SETRAN,  Secfetaria  dos  Direitos
Humanos, Habita€ao e Assist€ncia Social - SEDHAS, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento
Econ6mico - STDE, Secretaria da Cultura e Turismo - SECULT e Secretaria da Conservasao e
dos Servi€os Ptiblicos - SCSP, suplementadas, se insuflcientes.

Art. 19. Fica o Poder Executivo autorizado a publicar rio Diirio Oflcial do Municfpio
a fntegra da ljei n°  1780, de  12 de julho de 2018 com as alterac6es resultantes desta Lei devendo-
se, para tanto, procedef a renumera€ao dos seus artigos, incisos, tl'tulos, capftulos e sess6es que se
fizerem necessafios.

Art. 20.  Esta Lei entra em vigor na data de sua pubfica€ao, revogadas as disposi¢6es
em contririo.

Procurador Geral do  Munici'pio -OAB/CE  N9 20.301
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SANGAO PREFEITURAL N° 2040/2021

Ref. Projeto de Lei n° 053/2021
Autoria: Poder Executivo Municipal.

Apds  analise  do  Projeto  de  Lei  em  epigrafe,  o  qual  "Autoriza  o  Poder  Executivo  a  adotar
medidas  assistenciai§  excepcionais  e  econ6micas, face  aos Estados  de Emergencia em
Sadde e de Calamida°de Ptiblica decorrentes da pandemia do coronavrfus  (COVID-19), e

S:ros:tar%§A:jr;vfdoeEc±aps£,I:p[r;Xafo[pRej£La;TUB:aT%:maraMunfcfpa]desobra[,pronunc]amo_nos

Publique-se.

PACO MUNICIPAL PREFEITO ]OSE EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR, em 23 der_
mar€o de 2021.

IVO FERREIRA COMES
PREFEITO MUNICIPAL

a
Ng  20.301


