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AUTOGRAFO N.° 4091/2020 	Lei a° 

PROJETO DE LEI N.° 021/2020 do Executivo: 

"INSTITUI PROGRAM "PRO VIDA" NO MtJNICIPIO DE 
JARDINOPOLIS-SP, E DA OUTRAS PROVDENCIAS" 

A CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS APROVOU A SEOUTh4TE LEI: 

Art. 1° Fica instituldo no municIpio de JARDINOPOLIS o programa "PRO-VThA" 
que tern por objetivo a transferencia de recursos financei.ros, em carater emergencial e 
temporária, as familias atingidas pelos efeitos da Pandemia COVID - 19, no que se 
refere as sins rendas. 

Art. 2° Seräo assistidas pelo prograrna PRO —VIDA: 
I- Aquelas famIlias cujo (a) provedor ficou desempregado, comprovadamente, a partir da 

entrada em vigor desta Lei, sem direito•a seguro desemprego; 
II- Aquelas fainihas em que o provedor, que ainda traballiando tiveram sua renda 

reduzida de modo a nAo suportar os custos da aquisiçào dos produtos e serviços 
mais essenciais, 

III- Aqueles que trabaiham por conta própria, autônomos, ambulantes, profissionais 
liberais e/ou diaristas, que por terem contraido o Corona Virus deixaram de 
exercer suas atividades e consequentemente auferir renda, de modo a nào 
conseguir prover sua subsistência; 

IV-Aqueles que trabaiham por conta propria, autônomos, ambulantes, profissionais 
liberais e/ou diaristas, que, em ftmnçAo •das restriçOes sanitarias impostas pela 
autoridade deixaram tie exercer suas atividades laborais e, consequentemente, 
auferir renda, de modo a nAo conseguir prover sua subsistencia; 

§ 10  -A constataçäo da condiçAo das famihas sera reahzada pela equipe tecnica da Secretaria 
de Assisténcia Social - CRAS e CREAS, que levarAc em conta os seguintes parãnietros 
de classificacAo, sem os quais fica hnpedida a concessAo do beneficio: 

I - Para aqueles que estäo desempregados, a partir da data de entrada em vigor desta Lei, 
comprovadainente corn a apresentaçAo da Carteira Profissional, exceto para aqueles 
beneficiarios do Seguro Desemprego, os quais nào farao direito ao beneficio. 

II - Para autônomos, ambulantes, profissionais liberals e/ou diaristas, desde que inscritos no 
Cadastro de Contribuintes do MunicIpio, ou, no caso dos (as) diaristas aqueles 
contribuintes da previdência social, que em razâo cIa pandemia COVID 19 tiverain suas 
atividades restritas ou vedadas, de modo a reduzir ou mesrno impedi-los de obter 
quaiquer renda. 

§ 2° SerAo beneficiadas familias cuja renda, incluldos todos seus membros for igual ou 
inferior aRS 1.045,00. 
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Art. 31  Não serào contempladas corn o beneficio de que trata esta Lei aquelas farnIlias 
ja incluidas nos programas de transferência de renda pelos governos da Uniào, 
do Estado e do rnunicipio. 

I - Aldm dos requisitos aos quais refere-se o artigo 2° desta Lei, serAo priorizadas as seguintes 
situaçOes, pela ordern: 
a) Casal de idosos corn idade igual on superior a sessenta anos, cuja farnIlia nâo reüna 
condiçoes de colaborar corn seu sustento; 
b) Familias elou individuos que possuain, dentre seus rnernbros, pessoa corn necessidades 
especiais; 
c) Farnilias que possuam, dentre seus rnembros, três on rnais crianças rnenores de seis amos de 
idade cornpletos; 
d) Farnulias que possuam, dentre seus rnernbros, duas crianças menores de seis anos de idade 
cornpletos; 
e) FamIlias que possuam, dentre seus mernbros, criança rnenor de seis anos de idade 
cornpletos. 
f) Individuos que se encontram ern situaçAo de risco pessoal on social, decorrentes de 
violaçoes de direito; 

Art. 41  Para fazer jus ao beneficio instituido por esta Lei, a familia, alern de atender aos 
requisitos dos artigos 2°, e o 3 0, deverá ainda obedecer aos seguintes requisitos: 

I - As farnthas e/ou individuos deverao rnanter-se em suas casas, exceto para a aquisiçAo de 
alirnentos e medicamentos, sendo que a nAo obediência desta norma resultara no 
cancelarnento irnediato do beneficio de que trata esta Lei. 
II - No case do beneficiado conseguir colocaçao profissional on de algurna forma auferir 
renda suficiente para a subsisténcia da sua farnflia, deverá cornunicar, imediataniente, a 
Assistência Social do municipio, para que o beneflcio seja cancelado e transferido para outra 
farnIlia ainda nAo inclusa no Progrania. 
Ill - a näo comunicaçäo imediata da condiçao a que se refere o inciso II, deste artigo e o 
recebirnento do beneficio correspondente configuram crime de fraude, sujeitando o inflator as 
corninaçOes legais cabiveis, inclusive o ressarcirnento de todo o valor recebido 

Art. 50  0 beneficio seth concedido exclusivamente por rneio de crédito ern cartAo 
alimentaçAo, vale alirnentaçAo on vale cornpra on ainda, por credito nos 
estabelecirnentos do comércio local. 

§ 1 0  0 valor do beneficio será de R$ 300,00 (trezentos reais) rnensais por farnilia. 
§20  0 beneficio scrá lirnitado inicialrnente 1400 farnIlias, pelo periodo irnprorrogável de ate 
trés meses. 
§ 30  Seth reservado o valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) para situaçOes 
de emergência. 
§ 4° 0 valor total do programa e de R$ 1.500.000,00 (urn rnilhAo e quinhentos mil reals), 
provenicntes do superávit financeiro do exercicio anterior, a ser suplernentado no orçamento 
vigente. 
I - A Prefeitura do Municipio de JARDINOPOLIS tornará as providências legais para a 

contrataçào da ernpresa administradora e serviços de gestào do cartAo alirnentaçAo, vale 
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alimentaç.Ao, vale compra ou ainda o crédito nos estabelecimentos do comércio local, a 
ser concedido as familias incluldas no prograrna. 

II - 0 cartAo alimentaçao, vale alimentaçao ou vale compra ott crédito nos estabelecimentos 
terá validade exciusivamente para compras no ambito do comércio local, vedada 
expressatnente sua utilizaçao em outro rnunicIpio 

III - 0 cartAo alimentaçAo, vale alimentaçAo, vale compra ou crédito nos estabelecimentos 
do corndrcio local poderá ser utilizado exciusivarnente na aquisiçao de gôneros 
alimentIcios, produtos de higiene pessoal e limpeza, vedada sua utiizaçao na aquisiçäo 
de outros gêneros ott tipos de produtos, inclusive bebidas alcoólicas, cigarros e/ou 
similares, sendo que a infraçao a essa exigéncia implica necessariamente e 
sumariarnente na exclusao da famIlia do prograrna, bern como da empresa ao convênio, 
sem prejuizo da aplicaçao das penalidades cIveis e criminals cabiveis. 

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

Art. 7°. Fica autorizado o Executivo Municipal a incluir na peca orçarnentária, Lei 
Municipal n°. 4611, dc 05 de novembro de 2019, crédito especial no valor de R$ 
1,500.000,00 (urn rnilhao e quinhentos mil reais), sob as seguintes codificaçOes: 

02- EXECLJTIVO 
12- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08.2440057.2.106 - Servicos de Atendimento a Pessoas em Situaçôes de 
Vulnerabilidade 
3.3.90.32.00.91.0510 - Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuita -------- R$ 1.260.000,00 
3.3.90.30:00.91.0510- Material de Consumo ----------------------------------------------- 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 em balanço patrimonial do exercIcio 
anterior, retificado pelo eancelarnento de restos a pagar, de que trata o inciso I do 
parágrafo 10.  do artigo 43, da Lei n°. 4.320, de 17 de marco de 1964. 

Art. 9° Ficarn alterados os anexos II e ffl do Plano Plurianual - Lei n°. 4433 de 26 de 
setembro. 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 alteraçöes. 

Art. 10 A Administraçao Municipal prestará, mensalmente, contas deste prograrna ao 
Poder Legislativo e ao Ministério Püblico. 

Art 11 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicacAo, 
contrário. 

..• Jardinópolis, 01 de thi'il de 202/' 	•WwTIUç3 YIIJtajJ

Presidente 
( 	Cârnara Municipal de Jardinópd sp 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Cknara 	Jardinopolis- 
SP, ao primeiro dia do rnês de abril de 2020. 

us Signorini 
D Secretarjo -------- 


