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             PROJETO DE LEI Nº 10, DE 13 DE ABRIL DE 2020 
 
 
 

“Disciplina benefício eventual “cesta 

básica” no período de emergência por 

Covid.19 e dá providencias.” 

 
 
 

Faço saber que a Câmara Municipal de Mateus Leme aprovou, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte LEI: 

 

Art.1º Fica autorizada a ampliação do benefício eventual “cesta básica” 

durante o período de emergência provocado pela pandemia do COVID.19. 

para atendimento de pessoas carentes do benefício. 

 

Art.2º Observar-se-ão nesse período as normas contidas na Lei 

Orgânica de Assistência Social, e, bem assim as constantes desta lei. 

 

Art.3º Sem prejuízo do acompanhamento da execução financeira e 

administrativa prevista no §10 do art. 73 da Lei 9.504 de 30 de setembro de 

1.997, o Legislativo Municipal exercerá suas funções fiscalizatórias. 

 

Art.4º A execução técnica dos trabalhos será de competência da 

Secretaria Municipal de Assistência Social que observará as normas legais. 

 

Art.5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e vigorará 

enquanto durar o período de emergência pela COVID.19. 
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Art.6º Para ocorrer às despesas serão utilizadas as dotações do 

orçamento vigente permitida a suplementação. 

 

Mateus Leme, 13 de abril de 2020. 

 

 

JÚLIO CEZAR NOGUEIRA FARES JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº 10, DE 13 DE ABRIL DE 2020 
 
 
        JUSTIFICATIVA 
 
 

          Sr. Presidente, nobres vereadores: 

 
 O orçamento anual, como de hábito, para situação de normalidade prevê e 

assim planeja o BENEFÍCIO EVENTUAL “cesta básica” para população com 

vulnerabilidade do município, observando a Lei Orgânica de Assistência Social – 

LOAS. 

 
 Memorando (106/2020 de 02.04.2020) da Secretaria Municipal de Assistência 

Social reconhece a excepcionalidade da situação vivenciada diante da PANDEMIA 

do CORONAVIRUS (covid.19) e suas consequências. 

 
 No quadro de emergência é indispensável a ampliação do benefício. 

 
 Disciplinar a medida por meio de lei é participar ao LEGISLATIVO de ato 

emergencial e bem assim solicitar o exercício de fiscalização que é de sua natureza. 

 
 Nota-se a importância do projeto diante do preconizado pelo §10 do art. 73 da 

lei 9.504/97 que permite ampliação da ação com devida fiscalização. 

 
 Assim, espero contar mais uma vez com a costumeira atenção dos ilustres 

membros desta augusta Casa Legislativa para a aprovação do projeto e solicito sua 

apreciação e votação em regime de urgência. 

 

         Atenciosamente, 

 

JÚLIO CEZAR NOGUEIRA FARES JÚNIOR 

Prefeito Municipal 


