
GABINETE DO PREFE,ITO

LEI }{o 34312A17.

EIÍE|{TA. Autoriza o Chefe do Poder Erecutir.o a realizar despesas com

auxiiio a pessoâs Íisicas e "iuríriicas e dá ouiras proviclências, Íros tenrros

dcr artigo 26 da l-ei ComplementâÍ 101/20t1ü (Lei de Responsabilidade

Fiscal), e dá outras providências.

O PREFETTO DO MUN1CÍPIO DE NAZARE DA tr,TATÀ,

NO ESTADO DE pEr{AMBtiCO, i\tIO trSO DE SUAS ATRIBIiTÇÕES
LEG,\IS,

FAÇO §ABER QtrE A CÀUenq MUNTCIP,{L
APRO\-OT] E ETi SANCIONO A SEGI]INTE [,EI:

Art.lo - Fica o Chefe do Pocler Executivo Municipal, nos termos

do preconizado no afr. 26 da Ler ComplernentaÍ no 1011200ü (Lei de

Responsabilidads Fiscal). autorizado a realizar despesas paÍa atender âs

necessidades de pessoas f,sicas necessitadas nos termos desta lei.

Â v+ ')O Nl^c farmno ,l^ ,rrlinn I o rlaclo l^i D.,.fott^ .1...ll1,.& * 1\(JJ tutrlltrJ \J\J lfitlóL, r lir-Jt(i iL.lr \, I l\/tLrt(J (ft-,

À,{unicipio. na üondição de CheÍ"e da Poder Executivo, fica autorizado a rsalizâr
despesas parâ atender as necessidades de pessoas Íisicas com auxílio financeír'o

ou doaçào de:

I-Cadeira de rodas;

II-Muletas:

I1 i -Protese dentária--

IV-Protese de Membros inftriores e superiores:

V-Protese ()cular:

VI-Botas de Correção Ortopédica ou simil
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Vll-Aparelho Audittvc "

V11i-Cirurgias diversas ;

iX-Exarnes ivietiicos e Laboratoriais ;

X-Fraudas Desçartável para pessoas idosas, portadoras de

detlcrência ou pessoas enfermas que necessitarem em razáo da enfetmicÍade:

Xl-Medicamentos quando a pessoa não dispuser de recursüs

suilcrentes para o custeio ou quando a despesa com medicamentos se der de

fonla que comprometa as demais despesas para manutenção própria da pessoa

ou dos tamiliares;

Xll-Distribuição de leite ou medicamento especial para crianças

conr diagnóstico de alergia a proteina do leite da vaça (PLV) ou outras alergias

que calrse risco a saude ou vida cla criança;

XIII-Oculos de Grau para correção visual.

XIV-Ataúde para flineral e deslocamento do Corpo para o
Sen rço de Veritjçação de Obito-SVO ou lMl--lnstituto de Medicina Legal;

XV-Ataitde para fineral e translado do Corpo para outr*s
rrrr,inrcrpios e estados da federação quando a famítria do de cujus nâo dispor de

recllrsos para tanto;

XVI -Enxoval para gestantes ;

XVII-Carro de Mão, Enxada, Pá e Chibanca, para a pessoa

exercer atividade laboral autônoma, tbrmal ou intbmral.

XVIil- l(it ferramenta para a pessoa exercer atividacle laboral

fornral ou urfon-nal:

XlX-Aluguel de pessoas que não tem mcradia propria e não tem

condições de arca com as despesas cle iocação de irnóvel residencial/
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XX-Aluguel de pessoas que fi:rem vitimas de catástrofe, como

enchente e outros Íbnômenos da natureza:

XXl-Conta de Luz e Agua de pessoas que trata os incisos XiX e

XX.

XXII-Pei.xe a munícipes na semana santa:

XXI[- Cestas básiças à pessoas nççessitaclas qlre se ettçontrarem

cada-stradas na Secretaria de Ação Social e Trabalho do Municipio,

XXiV-Colcirões, cama, cobertores, travesseiros e tendas:

XXV-l-ocaçào de'neículos para o iransilortc de pcssoffs

necessitadas para realização de exames, consulta médica ou cirurgia em outras

cidades do Estado;

XXVI-Passagem para viagem intermunicipal e interestadual para

âS pÊSSt'râs. quando demostrar a necessidade perante a administraçâo municipal:

XXYII-Serviços de pedreiro, servente de pedreiro, carpinteiro e
eietrrcrsta para atender as necessidades de pessoas necessitadas e que não

puderenr custear tais despesas;

XXV[I-Bola, chuteira. padrão, redes de barras a times de futebol

e outras categorias esportivas;

XXIX-Material de construção como tr";olo, areia, cimento, trrita"

tinta- ferragem para atender as necessidades de pessoas necessitadas que nâo

dispõe de reçursos para a çonstrução de suas easas e que não seja vítirna cie

catástrofb ou outros agentes da natureza:

XXX- Com locação de veículos para condução de mulheres e

illenores r,ítimas de violência para o instituto de Medicina Legal-[ML para

reairzaçào de perícia médica quando solicitado pelo Ministerio Público,

Autoridade Policial ou determinado pelo Juiz, ou para locais de proteção;

iiil,
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XXXI- Com locação de veiculos pâra realização de mudanças

para outras cidades:

XXXII- Bolsa de estudos e pagamentos de mensalidades em

cursos tecnicos de fcrrmação protissional e superior/universitário para os alunos

carentes do 1r,lunicípio não incluídos em programas de financiamento

educacronai e profissional dos demais entes publicos (Federal e Estadual).

XXXIII-Fornecirnentos tie ciocumçntos como certidão de

casallrento. nascimento, identidade, CPF, passaporte:

Xxxiv-Carteira cle Motorista e sua renovação

XXXV -Distrihuição de Sopa, Pão" I-eite

XXXYI -Auxílio Financeiro às pessoas carentes paÍa pagamento

de contas diversas, àgua, luz, alimentos, material de higiene pessoal e do lar,
vestuano e rie necessidaries básicas.

;\rt.3'- Considera-se pessoas neçessitadas para os Íins previstos

nesta 1ei qualquer pessoâ física que não disponha de recursos suflcientes para

realizar as despesas prevr'stas nesta lei, sem se privar clo necessarr'o para sua

manlrtenção ou de seus farniliares, devendo tal situação ser atestada por Parecer

do \ssistente Sociai do Município, qrle obsen ará a renda incJividual dr:

benellciário ou responsável no caso de pessoa menor de idade.

Art.;lo- Compete a Secretaria Municipal de Ação Social e

Trabalho. para os Íins que se destina essa 1ei:

a) Organizar e manter cadastro de pessoas carentes residentes no

h;funicípio:

b) lnvestigar e certiÍicar a hipcssuficiência ec,onômica financeira

das pessoas cadastradas;

c) Avaliar os pedidos de assistôncia fcrnnulados, emitindo
parecer a resperto ii - /---_

;Y.-
i[..
i."
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-{rt. 5o- Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a çeinçeder

aurí1io t-rnanceiro a Maracatus, Blocos Carnavalescos, Troças, Folguedos

Populares. Repentistas. Cirandeiros e Mestres de Maracahrs para respectivas

apre s e1.]taç Õ es populares.

-\rt.6o- As despesas decorrentes desta lei consistem em auxilio à

pessoas tlsrcas necessrtacias, tlcando o Prefeito Mmicipal autorjzado a abrir

creditti especial nos termos do art.42 da Lei 432A, de 17 de março de 1964, para

fazer 1àce a tais despesas ou remanejaLr recursos casos haia dotação no orçamento

em \ 1gor.

Art.?o- Esta lei entra em vigor na data de sua pubtricaçãr:.

Ârt.8'- Revogam-se as disposições efi1 contrário.

Gabinete do de }dazzue da ivÍatalPE, ent 3 i de março tie

201 r

ACT I}O I\ASCINTENTO.

P 'eito de Nr ré da Mata

Fo.; REGISTRÂDC A FLS: {3Y

q,qq Do LIV§?* DE-À4â-
q" I.*re 9!?lk"oJy* ;-N-tst@r
K -",Sqm*-t . J*.UAn-&Acp
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