
E= Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

"0 PODER DO POVO A SERvlço DO CIDADÃOD

!   PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N® 001/2021
1

tiMARAMUNICIPALDF_Ç.-..-Q!QSARADOPARA

CNPJ..83.320.9`J1,üÚO1-50

APROVAD0 POR UNAN:N[DAOE EM JJ_

NPRowmpcR`_x_"||_.x_".`JJ-
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'

EMERGENCIAL     ÚNICO     NO     VALOR     DE    !

clNQUENTA    REAls   A    MOFmDOREs    EM   i

EXTREMA  POBREZA  DE  SANTA  BÁRBARA   i

DO PARÁ".

i    PROJETO  DE  LEI  DO LEGISLATIVO N° 001/2021.
i   Procedência: Vereador Jair França da Silva- MDB
1

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DO LEGISLATIVO.

Excelentíssi mos Veread ores ,

0  presente Projeto emergencial visa à criação do auxilio aljmentação emengencial   i
1;   de cinquenta reais, único a morador em extrema pobreza de santa bárbara do Pará. nessa   :

11

i   época  de  Pandemia  do  Coronavirus.  0  auxilio  se  faz  necessário  em  razão  do  grande   i
i   numero de fammas  barbarenses,  por serem autônomas exercendo atividades econômicas   í

!   informais, estão passando por extrema necessidade, e compreendo nesse contexto, que os   !
11

;   mais vulneráveis precisam ser socorridos por algum mecanismo de amparo.                                   i
:                  Noutro, a câmara Municipal de santa Bárbara do pará,  responsavelmente estimará   i
',

!   um  custo  de  um  mil  reais  geral  que  equivale  a  menos  de  1%  do  gasto  em  relação  ao   !
'

i   orçamento  de  2020.  Considero  que  a  plausível  seguridade  social  unifica  o  compromjsso   !1

i   desta Casa de Leis com o seu povo e segue um foco de contemplação das famílias na linha   i
i   da extrema pobreza.                                                                                                                                            !

:               Cabe   esclarecer   que   o   auxilio   dará   valorização   as   famílias   onde   os   menos   :
i   favorecidos  recebam  uma  valorização  alimentícia.  Daí  propõe  que  a  distribuição  terá  o   i
i   acompanhamento de todos os vereadores e funcionários da câmara municipal seguindo um   ;

!   diagnóstico da  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social,  bem  como  uma  ação  conjunta   !
1

i   por todas as comunidades deste município de Santa Bárbara do Pará.
i               Pelo presente antecipo agradecimentos e apreços. Sem mais, subscrevo-me.
1
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DE MEREiAlmRES DE SANTA

"QUE  CRIA  0  AUXILIO   EMERGENCIAL   DE

ALIMENTAÇÃO  ÚNICO  A  MORADORES  EM

EXTREMA  POBREZA  DE  SANTA  BÁRBARA

DO PARÁ".

BÁRBAFU DO PARÁ APROVA:

Art.  1® -  Fica fixado o auxilio alimentação emergencial d® alimentação no valor de 50 reais

i   atribuído a fami'lia em extrema pobreza de Santa Bárbara do Pará.
'

Parágrafo  Único.  0  auxilio  alimentício  a  cada  família  previamente  selecionada  será  em

cota  única  estimada  em  cinquenta  reais  conforme  no  valor  de  um  mil  reais  no  geral,

i   baseados no índice orçamentário de 2020.
'

1

!Ah.2°-Oauxilioseráaplicadonomêsconseguintedaaprovação.Serádestinadorecurso
i   próprio  da  Câmara  Municipal  de  santa  Bárbara  do  Pará  na  ordem  de  R$  1  mil  para  um

!   fundo   garantidor   que   vai   possibimar   uma   abertura   de   linha   de   crédito   na   rede

!   supemercado autorizado.
'
'

Art.   3®  -  AS   despesas   decorrentes   da   presente   lei   correrão   por   conta   de   dotação

!   orçamentária    própria,    onde   serão    necessários    cortes    de    despesas   públicas   com
1

i   reordenamento  nas  finanças  que  vai  gerar  economia  mês.  Assim,  ficarão  suspensas  as
i   horas  extras,  a  contratação  de  novos  sewiços  e  estagiários  de  qualquer  natureza.  Essa

!   contenção de despesas s®rá crucial,  para dá o equilíbrio necessário para ef®tivação desse
1

i    projeto social.
1

;   Ar(. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a contar do mês

!   conseguinte de sua aprovação. A ampliação desse benefício social com recursos próprio da
1

i   Câmara  Municipal  poderá ou  não ooorrer mediante  revisão tóonica futura oom respaldo na
;   conta pública municipal e proposição formal do poder Legislativo.
1

1_

i   Aii. 5® - Revogam-se as disposições em oo;p!=Ê[!g=JAiRFffLVA
ü\iviARA   i`vl~,`i.   _L     \..

CNpj:  83.J40.9Út, uol/l-50

Recebi,  em: -Çi...P\L

:   Sala do Plenário, Femando Conceição da Silva,15 de Abril de 2021.
1
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