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Jardinopolis, 25 de marco de 2020. 

OFICTO S.E. N. 0  069/2020. 
PROJETO DE LET N.° 02 1/2020 
Mensagem n. 0021/2020. 

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Através do presente, estamos eneaminhando as Vossas Exeelências, o Projeto 
de Lei que "CONCEDE SUBSIDIO FINANCEIRO PROVISORIO PARA FAMILIAS NO MUNICIPIO 
DE JARDINOPOLIS/SP E DISTRITO DE JURUCE.." 

Segundo dados publicados pela Organização Triternacional do 
Trabalho, corn a declaraçâo de Pandemia e a paralizaçâo de atividades dos mais 
diversos segrnentos, bern corno o fecharnento de escolas e cornércio devido a 
quarentena que está sendo imposta para toda a população mundial, o 
coronavIrus pode deixar 25 rnilhöes de pessoas sern emprego e aprofundar a 
pobreza no mundo, corn urna perda de renda para os trabaihadores de US$ 3,4 
trilhôes em 2020. Esta que pode ser a major crise desde o colapso da econornia 
mundial ern 2008 e 2009, no caso dos palses emergentes, o desemprego pode 
atingir entre 1,7 milhâo e 7,4 rnilhöes de pessoas extras. A pobreza na categoria 
de palses dos quais 0 Brasil faz parte tarnbérn pode aumentar de forma 
substancial, corn urn volume extra de 14 rnilhöes de trabaihadores em situação 
de rniséria. 

Tendo em vista este paradigma, de falta de empregos e/ou a 
perda dos empregos informais devido a situaçâo de quarentena, onde as 
pessoas, seguindo orientaçöes da Organização Mundial de Saáde, Ministério de 
SaUde, Secretaria Estadual de Saáde e Secretaria Municipal de Saáde, devem 
ficar isoladas em suas casas, tern urn irnpacto major nessa parcela da sociedade, 
que fica sem perspectivas, principairnente no que tange as necessidades bâsicas 
e segurança alirnentar. 

Para iritervir neste contexto e nurn esforço de romper corn a 
reproduçäo da pobreza, o MunicIpio de ]ardinópolis instituiu o Programa de 
Concessão de Subsidio Financeiro Provisório e Emergencial as farnIlias ern 
situação de vulnerabilidade econôrnica devido a pandemia de Covid-19. 

0 presente docurnento visa estabelecer parârnetros de 
funcionalidade e oferecer orientaçöes metodológicas para o Programa de 
Concessào de Subsidio Financeiro Provisório as FarnIlias, criando-se urna rede de 
proteçâo que visem a rnelhoria das condiçöes de vida e a prornoção da 
segurança alimentar. 

-continua as fls.2- 

A Sua Exceléncia a Senhora 
MARLI RODRIGUIES VIOLANTE PEGORARO 
Presidente da Cãmara Municipal 
NESTA 
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OBJETIVOS 
• Fornecer, provisoriarnente e de forma emergencial, recursos 

financeiros as famIlias em situaçäo de vulnerabitidade econômica, visando 
amenizar a situaçâo de insegurança e favorecer que as mesmas tenham recursos 
para prover o minimo necessário para enfrentar a pandernia da Covid-19. 

PLJBLICO ALVO 
Famulias, em situaçäo de vulnerabilidades socioeconômica devido 

a pandemia da Covid-19, que residam no Municipio de Jardinópolis/ Distrito de 
J u ru cê. 

METODOLOGIA 

Descriço Geral das Atividades 
A abordagem metodológica a ser empregada neste projeto tern 

corno finalidade prirnária subsid jar recursos financeiros para que as famIlias que 
estejarn ern situação de vulnerabilidade socioeconôrnica possarn adquirir itens 
alimentIcios e materials de higiene e limpeza, durante o perIodo de pandemia da 
Covid-19. 

Námero Máximo de famIlias incluldas 
0 prograrna atenderá 1.400 (urn rnil e quatrocentas) famIlias 

residentes no MunicIpio de Jardinópolis e/ou Distrito de Jurucê que devido a 
pandemia do Covid-19, estejam ern situação de vulnerabilidade econômica 
devido a condição de desemprego e/ou baixa renda. 

Piano de Ação 
A Prefeitura de Jardinópolis, por rnejo da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, visa a concessão de subsidio financeiro provisório e 
ernergencial as famIlias residentes no MunicIpio de Jardinópolis/SP e Distrito de 
Jurucê, que estejam ern situaçâo de vulnerabilidade econôrnicas em virtude de 
desernprego causado pela pandernia do Covid-19. 

As famIlias, para que possam ser beneficiados pelo projeto, 
deverâo residir no MunicIpio de Jardinópo!is ou no Distrito de Jurucê, possuir 
renda per capita de ate urn salário rnInimo vigente e não ser beneuiciária de 
programas de transferência pelos governos da Uniào, do Estado ou do MunicIpio. 
Terão direito ao auxIlio pessoas que nâo tenham perdido o emprego a partir da 
publicaçäo desta Lei, autônornos, ambulantes e, profissionais liberals que, ern 
função das restriçöes de cornbate a pandernia nâo podem exercer suas funçöes 
laborais, reduzindo Cu impedindo a obtenção de renda suficiente para sua 
subsistência. 

A concessäo de subsjdjo financeiro será condicionada ao estudo e 
avaliaçâo social e econômica realizado pela equipe técnica da Secretaria 
Municipal de Assistência Social de Jardinópotis - CRAS e CREAS, mediante 
critérios pré-estabelecidos 0 mesrno serâ distribuldo no valor de R$300,00 
(Trezentos reais) para cada farnIlia. 

-continua as fls.3- 
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o projeto atenderá as farnIlias corn o objetivo de garantir a 
segurança alimentar. 0 perIodo de permanência é de, no rnáximo, 03 meses. 

o Programa repassa urn recurso mensal diretamente as famuilas, 
por meio de cartão alimentaçäo, vale compra, vale alimentaçâo ou, ainda, 
crédito em estabelecirnentos cornerciais do municIpio, a serem utilizados 
exclusivarnente no cornércio local. 

Para cobertura do referido crédito, será utilizado o recurso 
proveniente de parte do superávit financeiro apurado ern balanço patrimonial do 
exercIcio anterior, retificado pelo cancelarnento de restos a pagar, de que trata o 
inciso I do parágrafo 1 0 . do artigo 43, da Lei n°. 4.320, de 17 de marco de 1964. 

Ressaltamos que conforme levantarnento contábil verificou-se urn 
superávit financeiro na ordem de R$ 18.666.883,90, do qual em projetos 
anteriores e Decreto Municipal (006-2020, 011-2020, 013-2020, 014-2020, 015-
2020, 019-2020, 26-2020 e Decreto 6072-2020, Lei Municipal n°. 4621-
2019(doc. anexo), - na forma do parâgrafo 2 0  do artigo 167, da Coristituiçâo 
Federal), foi utilizado a importância de R$ 7.833.615,57, restando urn saldo 
remanescente de R$ 10.833.268,33, saldo esse que cornporta a abertura de 
crédito especial na ordem de R$ 1.500.000,00 (urn rnilhâo e quinhentos mil 
rea is). 

Para tanto elaboramos a presente matéria e solicitamos que a 
rnesrna seja apreciada e votada e, SESSAO EXTRAORDXNARIA, na qual fica 
desde já, pelo presente, solicitada. 

Ern opoi-tuno renovamos a Vossa Excelência e dernais nobres 
Vereadores, os nossos rnais siriceros protestos de estirna, consideração e apreço. 

PAULO/I6LLD ORI 
Prefeito Municipal 
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PROJETO 	DE 	LEI N.° 021/2020 
=De 25 de Marco de 2020= 

"INSTITUI PROGRAMA "PRO VIDA" NO MUNICIPIO DE 
JARDINOPOLIS-SP, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS":::::: 

O SENI-IOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIQOES QUE LHE SAO CONFERIDAS 
POR LEI, 
FAZ SABER, que a Camara Municipal de JardinOpolis, deste Estado, aprovou o projeto de 
Lei n.° 021/2020, de autoria do Executivo e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica instituldo no rnunicIpio de JARDINOPOLIS o programa "PRO-VIDA" 
que tern por objetivo a transferéncia de recursos flnaneeiros, ern caráter ernergencial e 
temporãria, as famIlias atingidas pelos efeitos da Pandemia COVID - 19, no que se 
refere as suas rendas. 

Art. 2° Serao assistidas pelo programa PRO —VIDA: 
I- Aquelas familias cujo (a) provedor flcou desempregado, eomprovadamente, a partir da 

entrada ern vigor desta Lei, sem direito a seguro desemprego; 
II- Aquelas familias ern que o provedor, que ainda trabathando tiveram sua renda 

reduzida de modo a Mo suportar os eustos da aquisicAo dos produtos e serviços 
mais essenciais, 

III-Aqueles que trabaiham por conta prOpria, autônornos, ambulantes, profissionais 
liberais e/ou diaristas, que por terem contraldo o Corona Virus deixaram de 
exereer suas atividades e consequentemente auferir renda, de rnodo a nAo 
conseguir prover sua subsistencia; 

IV-Aqueles que trabaiham por conta própria, autônomos, arnbulantes, profissionais 
liberais e/ou diaristas, que, em flmçAo das restriçoes sanitarias impostas pela 
autoridade deixaram de exereer suas atividades laborais e, consequenternente, 
auferir renda, de modo a Mo conseguir prover sua subsistencia; 

§ 10  -A constatação da condiçAo das farnIlias seth realizada pela equipe técniea da Secretaria 
de Assisténcia Social - CRAS e CREAS, que levarào em conta os seguintes parâmetros 
de elassiflcaçao, sern os quais flea irnpedida a eoncessão do benefIcio: 

I 	Para aqueles que estão desempregados, a partir da data de entrada em vigor desta Lei, 
comprovadamente com a apresentaçào da Carteira Profissional, exceto para aqueles 
beneflciarios do Seguro Desemprego, os quais Mo farAo direito ao beneficio. 

II - Para autônomos, ambulantes, proflssionais liberais e/ou diaristas, desde que inseritos no 
Cadastro de Contribuintes do MunieIpio, ou, no easo dos (as) diaristas aqueles 
contribuintes da previdéncia social, que ern razâo da pandemia COVID 19 tiveram suas 
atividades restritas on vedadas, de modo a reduzir ou rnesmo impedi-los de obter 
qualquer renda. 

§ 2° Serâo beneficiadas familias cuja renda, inclufdos todos seus rnembros for igual ou 
inferior a R$ 1.045,00. 
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Art. 3° Nào seräo contempladas corn o beneficio de que trata esta Lei aquelas familias 
já incluldas nos prograrnas de transferéncia de renda pelos governos da União, 
do Estado e do municipio. 

I - Além dos requisitos aos quais refere-se o artigo 2° desta Lei, serào priorizadas as seguintes 
situaçOes, pela ordern: 
a) Casal de idosos corn idade igual ou superior a sessenta anos, cuja farnIlia Mo reUna 
condiçOes de colaborar corn seu sustento; 
b) Familias e/ou indivIduos que possuam, dentre seus rnernbros, pessoa corn necessidades 
especiais; 
c) Famulias que possuam, dentre sons rnembros, trés ou mais crianças menores de seis anos de 
idade completos; 
d) Famulias que possuarn, dentre seus rnernbros, duas crianças rnenores de seis anos de idade 
completos; 
c) FamIlias que possuam, dentre seus rnernbros, criança menor de seis anos de idade 
completos. 
1) IndivIduos que se encontram em situaçAo de risco pessoal ou social, decorrentes de 
violaçOes de direito; 

Art. 41  Para fazer jus ao beneficio instituldo por esta Lei, a famIlia, alem de atender aos 
requisitos dos artigos 2°, e o 3 1, deverá ainda obedecer aos seguintes requisitos: 

I - As famIlias e/ou indivIduos deverão manter-se ern suas casas, exceto Para a aquisiçAo de 
alimentos e medicamentos, sendo que a Mo obediéncia desta norma resultara no 
cancelarnento irnediato do beneflcio de que trata esta Lei. 
H - No caso do beneficiado conseguir colocaçAo profissional ou de alguma forma auferir 
renda suficiente para a subsisténcia da sua familia, devera comunicar, imediatarnente, a 
Assisténcia Social do municipio, Para que o beneficio seja cancelado e transferido para outra 
farnilia ainda nAo inclusa no Programa. 
III - a nAo comunicaçAo imediata da condiçAo a que se refere o inciso II, deste artigo e o 
recebirnento do beneficio correspondente configurarn crime de fraude, sujeitando o infrator as 
coininaçOes legais cabiveis, inclusive o ressarcirnento de todo o valor recebido. 

Art. 51  0 benefIcio será concedido exclusivarnente por rneio de crédito ern cartão 
alimentaçâo, vale alimentaçào on vale cornpra ou ainda, por crédito nos 
estabelecirnentos do comércio local. 

§ 1° 0 valor do beneficio seth de R$ 300,00 (trezentos reais) rnensais por familia. 
§21  0 beneficio seth limitado inicialmente 1400 farnIlias, pelo perlodo improrrogavel de ate 
trés rneses. 
§ 3° Será reservado o valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) para situaçöes 
de ernergéncia. 
§ 40 0 valor total do programa e de R$ 1.500.000,00 (urn rnilhao e quinhentos mil reais), 
provenientes do superávit financeiro do exercicio anterior, a ser suplernentado no orçarnento 
vigente. 
I - A Prefeitura do Municipio de JARDINOPOLIS tomará as providencias legais para a 

contratação da empresa administradora e serviços de gestäo do cartão alimentaçao, vale 
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alimentação, vale compra ou ainda o crédito nos estabelecimentos do comércio local, a 
ser concedido as familias incluidas no programa. 

II - 0 cartAo alimentaçAo, vale alimentaçAo on vale compra on crédito nos estabelecimentos 
terá validade exclusivamente para compras no âmbito do comércio local, vedada 
expressamente sua utilizaçAo em outro municIpio 

III - 0 cartão alimentaçao, vale alimentaçäo, vale compra ou crédito nos estabelecimentos 
do comércio local poderá ser utilizado exclusivamente na aquisição de gêneros 
alirnentIcios, produtos de higiene pessoal e limpeza, vedada sua utilizaçAo na aquisiçäo 
de outros gêneros ou tipos de produtos, inclusive bebidas alcoolicas, cigarros e!ou 
similares, sendo que a infraçao a essa exigência implica necessariamente e 
sumarianiente na exclusao da famIlia do programa, bem como da empresa ao convënio, 
scm prejuIzo da aplicaçâo das penalidades civeis e criminals cabiveis. 

Art. 6° A Secretaria da Assistência fiscalizara, mensalmente, o cumprimento das 
exigências desta Lei, para manutenção das famflias no Programa. 

Art. 7°. Fica autorizado o Executivo Municipal a incluir na peça orçamentária, Lei 
Municipal n°. 4611, de 05 de novembro de 2019, credito especial no valor de R$ 
1.500.000,00 (urn milhAo e quinhentos mil reals), sob as seguintes codificaçôes: 

02- EXECUTIVO 
12- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08.244.0057.2.106 - Serviços de Atendimento a Pessoas em SituaçOes de 
Vulnerabilidade 
3.3.90.32.00.91 .0510 - Material, Bern ou Servico para Distribuiçâo Gratuita -------- R$ 1.260.000,00 
3.3.90.30.00.91.0510 - Material de Consurno ------------------------------------------------ R$ 100.000,00 
3.3.90.39.00.91.0510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica -------------- R$ 140.000,00 

TOTAL --------- R$ 1.500.000,00 

Art. 80  0 crédito de que trata o artigo anterior seth coberto corn os recursos provenientes 
de parte do superávit financeiro apurado ern balanço patrimonial do exercicio 
anterior, retificado pelo cancelamento de restos a pagar, de que trata o inciso I do 
parágrafo 1°. do artigo 43, da Lei n°. 4.320, de 17 de marco de 1964. 

Art. 9° Ficam alterados os anexos II e III do Plano Plurianual - Lei n°. 4433 de 26 de 
seternbro de 2017 e anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 
2020— Lei n°. 4579 de 18 de junho de 2019 e suas posteriores alteraçOes. 

Art. 10 A Administraçào Municipal prestara, mensairnente, comas deste programa ao 
Poder Legislativo e ao Ministério Püblico. 

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicaçao, vedadas as disposiçOes em 
contrário. 

Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 25 de marco de 2020. 

PAULO 40SE BRIGLIADORI 
Prefeito Municipal 


