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PROJETO DE LEI N'OO5 DE 29 DE MARÇO DE2O2I

Institui o Programa "Auxílio Barreiras para

-ámara

Municipalde Barreiras. u,
PÍotocolo no

acolher pessoas é promover cidadania" no ômbito da
Assistência Social, com o objetivo de garantir aos
cidadãos que não têm emprego formal as condições
mínimas de sobrevivência, diante da pandemia de
coronavírus, na forma que indica, e dá outras

ssínatura do Fún-

providências.

Estado da Búia, no uso de suas atribuições
Iegais e, faço saber que a câmara Municipal de vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

o PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS,

Barreiras para todos: acolher pessoas é promover
cidadania," beneficio no âmbiio da Assistência social, compreendido nos termos do art. 17,1, da
Lei Municipal n' 1.43512019, a ser concedido na forma desta Lei.

Art. 1. Fica instituido o Progtama "Auxílio

Programa "Auxítio Barreiras para todos: acolher pessoas é promover cidadania"
constitui-se em apoio financeiro, em pecúnia, com o objetivo de garantir aos cidadãos que não
têm emprego formal as condições mínimas de sobrevivência, diante da pandemia de coronavirus.

Art. 2. O

decorrente do Programa "Auxílio Barreiras para todos: acolher
pelo
pessoas é p.-oou". cidadania" fica fixado no valor mensal de R$ 200,00 (duzentos reais),
prazo de 04 (quatro) meses, sendo abril, maio, junho e julho de 2021'

Art. 3. O apoio financeiro

Farão parte do Progtama "Auxílio Barreiras para todos: acolher pessoas é promover
cidadania" u, pãrrous inscritas nos cadastÍos municipais, das seguintes categorias:

Art. 4.

- Famílias vulneráveis cadastrados pelos CRAS;
II - Feirantes;
III - Taxistas, Moto-Taxistas e Motoristas de Vans escolares;
lV - Produtores culturais;
V - Garçom
VI - Ambulantes;
VII - Recicladores;
I

VIII_PessoasemsituaçãoderuacadastradasnoCentroPoPnoperíododemarçode2o20à
202r;

I

t.',eu* fins do

disposto no caput deste artigo, serão considerados os seguintes cadastros

municiPais:
I - Cadastro da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho: para o inciso
deste artigo;

I do caput

II-Cadas-trodaSecretariaMunicipaldeAgriculturaeTecnologia:paraoincisolldocaputdeste
artigo;
IIl -"iadastro da Secretaria de InfÍaestrutura e Obras inciso III do caput deste artigo;
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Cadastro da secretaria de Educação, cultura, Esporte e l-azer para o inciso [V do
deste artigo;
V - CadÀtro da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer para o inciso V do caput deste
urtigo;
-vI cadasro da secretaria Municipal de lnfraestrutura e obras e secretaria Municipal de
Industria e Comércio para o inciso VI do caput deste artigo;
vII - Cadastro da secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo para o inciso vII do caput
deste artigo;
vIII - cáastro da Secretaria Municipal de Assistência social e Trabalho: pÍrÉ o inciso vIII do
caput deste artigo;
Os Orgaoi e entidades responsáveis pelos cadastros deverão encaminhá-los à Secretaria
ç
Municipal de Assistência Social, para efeito de pagamento.
1" deste artigo assegurar a
§ 3. Cámpete aos titulares das pastas relacionadas nos incisos do §
veracidade e conformidade doi cadastros municipais utilizados para efeito de concessão do
,,Auxílio Barreiras para todos: acolher pessoas é promover cidadania", sob pena de

IV -

).

responsabilidade.

terão direito ao Progfama "Áwítio Barreiras para todos: acolher pessoas é
promover cidadania":

Art. 5. Não

- pessoas jurídicas;
II - os servidores públicos do Município de Barreiras.
I

Parágrafo único: o disposto no inciso I não compreende os Microempreendedores Individuais
MEI.

Ârt.

6" O pagamento do

-

Auxílio seú efetuado mediante crédito em instituição financeira.

Parágrafo único: O pagamento do beneficio poderá ser rcalizado através de instrumentos
admiÃstrativos, operacionais e tecnológicos já utilizados em outros pÍogramÍrs assistenciais do
Município.

Art. Z" O "Áuxílio Barreiras para todos: acolher pessoas é promover cidadania" caracteriza-se
e
como ação da Assistência §ocial, através da secretaria Municipal de Assistência social
Trabalho.

tratar dos demais
Será criado uma Comissão pelo Poder Executivo com a fina'lidade de
pessoas
é promover
acolher
assuntos pertinentes ao Programa ';A*ílio Barreiras para todos:

Art.8.

cidadania".
despesas decorrentes da presente
oÍçamento viSente.

Art. 9. As

Lei correrão por conta da verba própria

do

Art. l0 Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às modificações necessárias no Plano
plurianual e na Lei orçamentríria de 2021, incluindo a abertura de créditos adicionais,

das
i"run"iu,n"rtor, transposições e transferências, observada a legislação vigente e os limites

dotações globais.
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Art.

11 Esta Lei podeú ser regulamentada, no que couber, pelo Poder Executivo'

Art.

12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

Gabinete do Prefeito de Barreiras, em 29 de março de 2021'
JOAO BARBO5A DE SOUZA
SOBRINHO:t 7621 950s4a
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João Barbosa de Souza Sobrinho
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