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PROJETO DE LE nº 011/2021  
 

AUTOR: VEREADOR JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA – ZEQUINHA DA SAÚDE/ PL 
 

 

Dispõe sobre medidas urgências para mitigar os 
efeitos da calamidade pública decorrentes da covid-19 
na economia do município de Breu Branco-Pá, e dá 
outras Providências.  
 

 
                            Capitulo I - Disposição Preliminar   
 
Art. 1º. Esta Lei tem como finalidade autorizar o Poder Executivo mitigar os efeitos do 
Coronavírus na economia de Breu Branco, resguardando condições mínimas de dignidade 
humana mediante o fornecimento de alimentação básica emergencial aos trabalhadores 
informais, tais como os vendedores ambulantes e profissionais autônomos diretamente 
atingidos pelas restrições imposta no enfretamento a Covid-19. 

                                  Capitulo II- Da Metodologia  

Art. 2º. O fornecimento de alimentação básica emergencial aos trabalhadores informais e 
profissionais autônomos de que trata a Lei será realizada pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social e pela Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo - SECULT, que farão a 
triagem das situações.  

Art. 3º.  A situação de atingidos pelas restrições imposta no enfretamento a covid-19 será 
comprovada através de visitas domiciliares e/ou entrevistas investigativas visando a sua 
confirmação, realizadas por profissionais da área social e de turismo, sem prejuízo de 
outros meios eficazes, com sua subsistência de forma autônoma.    

Art. 4º. Todo atendimento conforme cita o artigo anterior, será registrado em ficha 
cadastral contendo identificação pessoal do requerente, bem como levantamento sócio 
econômico e profissional.     

Art. 5º. Após identificar a necessidade do atendimento solicitado nas condições 
supracitadas, as Secretarias Municipais de Assistência Social e da SECUT tomarão as 
devidas providências para incluir o trabalhador informal e/ou profissional autônomo em 
cadastro, a fim de garantir o acesso à alimentação básica emergencial durante o período 
de enfrentamento a covid-19, com restrição as suas atividades normais, limitado a 180 
(cento oitenta) dias. 

§ 1. Fica estabelecido a inclusão da Comissão de Fiscalização/ acompanhamento de 6 
(seis) Vereadores e o Presidente da Mesa. 

§ 2. Fica determinado também, que seja realizada quinzenalmente reunião com a 
Secretaria Municipal de Assistência Social, juntamente, Secretaria Municipal de 
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Administração para avaliar a situação fiscal, financeira e as medidas relacionadas à 
pandemia da Covid-19 e demais ações desenvolvidas, além superveniente. 

Art. 6º. A alimentação básica emergencial aos trabalhadores informais e profissionais 
autônomos, atingidos pelas restrições impostas no enfrentamento ao Covid-19 neste 
Município de Breu Branco-Pá, consistirá no acesso a cesta básica, carne e pães, de 
acordo com disponibilidade na ocasião. 

§ 1. A cesta básica será fornecida uma vez por mês e conterá, sempre que possível, arroz, 
feijão, açúcar, óleo vegetal, café, leite, bolacha, mortadela, carne moída tipo conserva e 
sardinha, acompanhada de 01 (um) quilograma de carne. 

§ 2. Os pães serão fornecidos semanalmente, em quantidade a ser aferida na ocasião da 
entrega, salvo a possibilidade de fazê-lo em periodicidade menor.     

CAPÍTULO III – DAS CONDICIONANTES 

Art. 7º A alimentação básica emergencial de que trata esta Lei somente será fornecida aos 
trabalhadores informais e profissionais autônomos que, além das condições disposta nos 
artigos anteriores, atenderem as seguintes condicionantes: 

I- Não possuir outra renda familiar; 
II- Manter acompanhamento de saúde 
III- Ter filhos, se houver, matriculados na rede pública de ensino; 
IV- Não ser beneficiados por rendimentos concedidos por programas oficias de 

transferência de renda, sem prejuízo de outras condicionantes que poderão ser 
previstas.   

Art. 8º. As pessoas cadastradas que possuírem filhos menores, comprometer-se-ão a 
cumprir o calendário do Sistema Público de Saúde, bem como manter isolamento social, 
nos moldes recomendados pela Organização Mundial de Saúde – OMS.       

Art. 9º. Os trabalhadores informais e profissionais autônomos que tiverem condições de 
participar de outras atividades geradoras de produção e renda serão capacitados para tal, 
com o fito de diversificar a atuação na sociedade e melhorar a renumeração familiar.    

Art. 10. O descumprimento de qualquer das condicionantes, importará na vedação ao 
acesso à alimentação básica emergencial de que tratará a Lei.  

CAPÍTULO IV – DA PREVISÃO DOS RECUSOS 

Art. 11. O Poder Executivo Municipal está autorizado, caso seja necessário, a abrir credito 
adicional especial no valor total de até R$ 300.000.00 (Trezentos Mil Reais), no Orçamento 
do Município de Breu Branco-Pá, para execução das medidas previstas nessa lei. 

Parágrafo Único.  Fica também autorizado o Poder Executivo a realizar os 
desdobramentos dos elementos de despesa para fins de execução orçamentaria. 
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                                        CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13. O Prefeito Municipal, ouvida a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria 
Municipal SECUT Secretaria de Esporte, Cultura, e Turismo, poderá expedir regulamento e 
instruções para complementar o disposto nesta Lei, visando à eficácia de seus objetivos.   

Art. 14. A Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal SECUT 
Secretaria de Esporte, Cultura e Turismos deverá, obrigatoriamente, manter o Ministério 
Público informado sobre a existência desta Lei, disponibilizando todos os meios 
necessários para que esse órgão ministerial promova o acompanhamento de sua 
execução financeira e administrativa. 

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação, revogadas as disposições 
em contrário.   

       

SALA DAS SESSÕES, 10 DE MAIO DE 2021. 

PLENÁRIO ANTÔNIO OLIVEIRA SANTANA 

 
 

 

 

JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA-PL 
Zequinha da Saúde  

VEREADOR 
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JUSTIFICATICA AO PL 
 
 
 
 
Encaminho-vos o Projeto de Lei nº 011/2021, o qual DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS E AMBULANTES E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS". O benefício que ora torna-se possível, no momento que 
enfrentamos a pandemia do Novo Coronavírus. 
CONSIDERANDO a Portaria n° 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pelo Ministério da Saúde, 
em decorrência da Infecção humana pelo Novo Coronavírus; 
CONSIDERANDO a Classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de 
março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 
CONSIDERANDO o Decreto n° 010, de 21 de marco de março de 2020, que dispõe sobre 
a situação de emergência no âmbito da Saúde Pública no Município de Breu Branco, em 
razão da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), E dá outras providências; 
CONSIDERANDO que o Governo do Estado atualizou hoje (23 abril 2021) o Decreto 
Estadual n° 800/2020, que institui as medidas de enfrentamento à Covid-19 e o sistema de 
bandeiramento nas regiões de saúde do Pará, determinando que as regiões Metropolitana 
de Belém, Nordeste e Marajó oriental saiam do bandeiramento vermelho e voltem à cor 
Laranja, considerada de controle 1 na classificação de risco de contágio da doença; 
CONSIDERANDO O DECRETO N° 024/2021-GP Dispõe sobre Medidas adicionais de 
caráter temporário e emergencial para prevenção da covid-19; funcionamento dos bares, 
restaurantes, estabelecimentos comerciais, comercio ambulante, praias, igarapés e 
balneários no âmbito do Município de Breu Branco-Pá.   
diante do exposto as categorias de trabalhadores autônomos e ambulantes ficam com as 
suas atividades prejudicadas sem condição de sustentar suas famílias ao cumprir as 
medidas aplicadas pelos governos federal, estadual, e municipal, sendo assim ficam 
necessitando do auxilio alimentação do estado.   
   

 
 

 

SALA DAS SESSÕES, 06 DE MAIO DE 2021. 

PLENÁRIO ANTÔNIO OLIVEIRA SANTANA 

 
 

 

JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA-PL 
Zequinha da Saúde  

VEREADOR 
 

 


