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Prefeitura de Jacarei 
Gabinete do Prefeito 

Jacarei, 08 de abril de 2020. 

A Vossa Excelencia o Senhor 

Presidente Abner Rodrigues de Moraes Rosa 

Gabinete do Presidente da Chmara Municipal de Jacarei 

Excelentissimo Senhor Presidente: 

Encaminho anexo, Projeto de Lei no 0612020, para apreciaq.40 dos Senhores 

Vereadores. 

Projeto de Lei no 0612020 - Autoriza a concess%o temporeria de auxilio 

complementar financeiro, de carAter emergencial e excepcional, para subsistencia dos 

trabalhadores ambulantes cadastrados no Municipio. 

Solicitamos ainda, sejam as proposit6es submetidas ao regime de 

tramitaeao urgente nos termos do Artigo 91, lnciso I, Paragrafo I, da Resolu~i30 642, 

de 29 de setembro de 2005. 

Sendo o que nos compete para o momento, aproveitamos a oportunidade 

para renovar votos de estima e consideraq.40. 

Respeitosamente, 

Prefeito do Municipio de Jacarei 

Prapa dor Tn?s Poderrr. 73 -2' andnr- Ccntro - Jacarei-SP 
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PROJETO DE LEI No 06, DE 08 DE ABRlL DE 2020, 

Autoriza a concess30 temporaria de auxilio complementar 

financeiro, de carhter emergencial e excepcional, para 

subsistgncia dos trabalhadores ambulantes cadastrados no 

Municipio. 

0 Prefeito do Municipio de Jacarei, usando das atribui~bes que the sao 

conferidas por lei, faz saber que a C5mara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 

seguinte lei: 

Art. lo Fica autorizado o Poder Phblico a conceder temporariarnente o auxilio 

complementar "voucher" de ate R$ 308,OO (trezentos e oito reais) referencia do valor de 

duas Cesta Basica, para garantir a subsist6ncia e programac;ao dos trabalhadores 

ambulantes devidamente cadastrados junto aos org%os da Prefeitura de Jacarei. 

Paragrafo Unico. 0 voucher podera ser parcelado em duas vezes nos meses 

de abril de maio de 2020. 

Art. 2 O  0 voucher serd disponibilizado somente na impossibilidade de 

entrega da cesta basica em alimentos e se o trabalhador ambulante n%o tiver sido 

beneficiado por outra rnedida econbmica assistencial disponibilizada por qualquer dos 

entes federativos. 

Art.3' A operacionaliza@io, cadastramento, controle e entrega do auxilio 

ficari a cargo das Secretarias de Desenvolvimento EconGmico, de Finanps e de 

Assistencia Social. 

Praga dor Tres Poderer, "9  73 - 2* andar - Centro- Jacarei/SP 
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Art. 4 O  Esta lei entra em vigor na data de sua publica~ao e convalida todos os 

atos ja praticados em decorr6ncia do disposto no Decreto no 1.005, de 25 de marGo de 

2020. 

Gabinete do Prefeito, 08 de abril de 2020. 

C 

IZAIAS JOSE DE SANTANA 

Prefeito do Municipio de Jacarei 
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MENSAGEM 

Folha 

de Jacarei 

Tenho a honra de submeter A analise dessa Egregia Casa Legislativa o 

incluso Projeto de Lei, que autoriza a concess%o temporaria de auxilio complementar 

financeiro, de carater emergencial e exceptional, para subsistCncia dos trabalhadores 

ambulantes cadastrados no Municipio. 

A propositura contem novas medidas necessdrias ao enfrentamento da 

emerggncia de saljde pljblica de importsncia internacional relacionada ao Novo Coronavirus 

(Covid-19), que jA determinou o reconhecimento de estado de calamidade p~iblica em ambit0 

federal e estadual, a partir, respectivamente, do Decreto Legislativo no 06, de 20 de marqo de 

2020 e do Decreto Estadual no 64.879, de 20 de marqo de 2020. 

Vale lembrar que o Decreto Estadual no 64.920, de 06 de abril de 

2020, estendeu a quarentena no Estado de Stio Paulo at6 o dia 22 de abril de 2020. 

Portanto, 6 indiscutivel a necessidade do Poder Pliblico intewir diante 

do atual cenario. Nesse sentido, com o objetivo de minimizar os impactos causados aos 

trabalhadores ambulantes, estando estes em situaqao de vulnerabilidade social em raztio do 

atual cenhrio econamico, o referido Projeto de Lei prevC um auxilio complementar financeiro, 

de carater emergencial e temporario. 

0 Projeto de Lei propde que seja concedido em ate duas parcelas 

voucher de at8 R$308,00 (trezentos e oito reais), referente ao valor de duas cestas basicas. 0 

voucher somente sera disponibilizado em caso de impossibilidade de entrega de cesta basica 

em alimentos e quando o ambulante n3o tiver sido contemplado corn um dos beneficios 

econ6micos assistenciais disponibilizados por um dos entes federativos. 

Destaca-se que o Municipio tern adotado diversas medidas para auxiliar 

quem mais precisa. 0 corte de Agua e esgoto foram suspensos e foi apresentado a esta 

Cgmara Projeto de Lei para isentar o pagamento das faturas de agua e esgoto referentes aos 

meses de abril e maio de 2020 dos usuarios enquadrados na categoria residencial econ8mica, 

a qua1 tambbm foi beneficiada com a suspenstio do code de energia solicitada pelo govern0 

estadual. 
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0 presente projeto estd amparado pela Lei 9.504, de 30 de setembro de 

1997, como excecio, uma vez que estamos em estado de emerg6ncia no Municipio e ja 

decretado o Estado de Calamidade Publica no Estado de S5o Paulo: 

Art 73. Sdo proibidas aos agentes pOblicos, sewidores ou nao, as 

seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades 

entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

5 10. No ano em que se realizar elei@o, fica proibida a distribuigBo 

gratuita de bens, valores ou beneficios por parte da Administra@o 

POblica, exceto nos casos de calamidade publica, de estado de 

emerg6ncia ou de programas sociais autorizados em lei e jd  em 

execug80 orgamentdria no exercicio anterior, casos em que o Ministerio 

POblico podera promover o acompanhamento de sua execu@o 

financeira e administrativa. (destacamos) 

Importante esclarecer que, o Poder Executivo Estadual declarou Estado 

de Calamidade por meio do Decreto no 1013, de 07 de abril de 2020, desta forma, esM 

dispensado das exighcias dispostas no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo 

com o Comunicado SDG no 1412020 do Tribunal de Contas do Estado de S5o Paulo. 

Ressalta-se que este Projeto de Lei possui sblido escopo legal, 

conforme dispciem o art. 40, IV, art. 60 e os incisos I e Ill do art. 61, da Lei Orginica Municipal, 

e o inciso I do art. 30 da Constituic50 Federal. 

Justificado nestes termos, a fim de que a proposta possa alcan~ar 

plenamente os seus objetivos, encarninhamos o Projeto de Lei para apreciaq50 e aprovaq50 

dessa Casa Legislativa. 

Gabinete do Prefeito, 08 de abril de 2020. 

Prefeito do Municipio de Jacarei 
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