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OFÍCIO DE Nº 111/2021 GABINETE DO PREFEITO 
 
 
 
 
 
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, 

Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município, ao passo que cumprimenta Vossa Excelência, vem apresentar os presentes Projetos 
de Leis de nº 014 e 015, que versam sobre a concessão de auxílios emergenciais a classes que 
estão em extrema necessidade por paralização total das suas atividades em decorrência da 
pandemia do COVID-19. 

 
Por se tratar de assunto de caráter emergencial e sobrevivência humana, requer a 

tramitação dos mesmos em regime de urgência urgentíssima, ficando desde já requerido pelo 
executivo municipal, na forma do regimento interno da Casa Legislativa. 
 

Esperamos merecer a atenção dos que fazem esse Colendo Poder renovamos a todos 
que compõe, os nossos mais elevados protestos de consideração. 
 
 

Gabinete do Prefeito Constitucional de São Francisco-PB, 26 de maio de 2021. 
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PROJETO DE LEI N.º 014 DE 26 DE MAIO DE 2021. 
 
 

Dispõe sobre a concessão de cestas básicas e auxílio financeiro 
aos proprietários de bares e academias no âmbito do Município 
de São Francisco, Estado da Paraíba, em decorrência da adoção 
de medidas temporárias e emergenciais para o combate e 
prevenção ao Novo Coronavírus (Sars-CoV-2), instituídas pelo 
Decreto n.º 705, de 26 de maio de 2021, e dá outras 
providências. 

 
 
Art. 1º. Fica autorizada, no âmbito do Município de São Francisco, Estado da Paraíba, a concessão de 
cestas básicas e auxílio financeiro aos proprietários de bares e academias, em decorrência da adoção de 
medidas temporárias e emergenciais para o combate e prevenção ao Novo Coronavírus (Sars-CoV-2), 
instituídas pelo Decreto n.º 705, de 26 de maio de 2021. 
 
§1º - O valor do auxílio financeiro será de uma parcela única no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 
 
§2º - As cestas básicas e o auxílio financeiro mencionados no caput deste artigo e no parágrafo anterior 
serão concedidos de forma individual e uma única vez, não havendo a possibilidade de repetição. 
 
Art. 2º. Fica à cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social o estabelecimento de critérios para a 
concessão/doação e entrega das cestas básicas e do auxílio financeiro descritos no artigo anterior. 
 
Parágrafo único. Incumbe também à Secretaria Municipal de Assistência Social o estabelecimento da 
forma, da dinâmica, do dia e do horário para a concessão/doação das cestas básicas e do auxílio 
financeiro descritos no art. 1º desta lei. 
 
Art. 3º. A divulgação e a cientificação da população acerca dos critérios adotados, bem como sobre a 
forma, a dinâmica, o dia e o horário da concessão/doação das cestas básicas e do auxílio financeiro 
descritos no art. 1º desta lei, ficarão à cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social, e deverão 
ocorrer de forma preferencialmente digital, por meio do site oficial e das redes sociais oficiais da 
Prefeitura Municipal de São Francisco. 
 
Art. 4º. Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições anteriores 
em sentido contrário. 
 
 

São Francisco-PB, 26 de maio de 2021. 
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Justificativa 
 

Em decorrência da adoção de medidas temporárias e emergenciais para o combate e prevenção 
ao Novo Coronavírus (Sars-CoV-2), instituídas pelo Decreto n.º 705, de 26 de maio de 2021, os 
proprietários de pequenos bares e academias ficarão impossibilitados de conseguir renda para sua 
própria subsistência e de suas famílias, razão pela qual torna-se necessária a concessão/doação de cestas 
básicas e de auxílio financeiro para essa parcela da população. 

O Município de São Francisco, ao adotar medidas de combate e prevenção ao Novo 
Coronavírus (Sars-CoV-2), não pode deixar em desamparo sua população, da qual tanto depende. 
Afinal de contas, é o povo que financia o Poder Público, por meio do pagamento de tributos. 

Em prol da manutenção dos pequenos negócios e empreendimentos no âmbito do Município 
de São Francisco, mas sem deixar de lado a segurança sanitária e a saúde pública, é razoável a 
concessão/doação de cestas básicas e auxílio financeiro para o público alvo deste Projeto de Lei, em 
especial aos donos dos bares e academias da zona urbana e rural, que tiveram seus comércios fechados 
pelo novo decreto municipal. 

No momento em que mais precisam, portanto, o mesmo Poder Público deverá fornecer 
amparo financeiro e humanitário a essas pessoas. 

Portanto, conto com a colaboração dos nobres Vereadores para a aprovação deste Projeto de 
Lei. 

 

São Francisco-PB, 26 de maio de 2021. 
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PROJETO DE LEI N.º 015 DE 26 DE MAIO DE 2021. 
 
 

Institui o auxílio municipal emergencial (cultura solidária), 
destinado à concessão de benefício financeiro a músicos em 
situação de vulnerabilidade que preencham os demais requisitos 
previstos nesta lei, diante da impossibilidade de realização de 
eventos artísticos em 2021, por força da permanência da 
pandemia de covid-19. 

 
 

Art. 1º - Fica instituído o Auxílio Municipal Emergencial CULTURA SOLIDÁRIA, destinado 

à concessão de benefício financeiro a Músicos em situação de vulnerabilidade do município de 

São Francisco em 2021 e que preencham os demais requisitos previstos nesta Lei, diante da 

impossibilidade de realização de eventos em 2021, por força da permanência da pandemia de 

COVID-19. 

Art. 2º - Farão jus ao Auxílio Municipal Emergencial CULTURA SOLIDÁRIA os inscritos nos 

cadastros da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de São Francisco- PB que, 

comprovadamente, sejam: músicos profissionais, sejam domiciliados no Município de São 

Francisco- PB, estejam em situação de vulnerabilidade econômica em virtude da Pandemia do 

Novo Corona Vírus. 

Parágrafo único. Os requisitos fixados no caput deste artigo deverão ser preenchidos de 

forma cumulativa, podendo a secretaria de cultura estabelecer outros requisitos no edital. 

Art. 3º - O pagamento do Auxílio Municipal Emergencial será feito em 03 (três) parcelas fixas 

mensais e sucessivas no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 

900,00 (novecentos reais), condicionado à validação da inscrição. 

Art. 4º - O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Cultura, publicará edital de 

chamamento, fixando os procedimentos para solicitação do Auxílio Municipal Emergencial 

instituído pela presente Lei. 

§1º - Para os fins do disposto neste artigo, deverá ser formada comissão para análise e validação 

da documentação apresentada pelos interessados. 

§2º - A análise da documentação apresentada pelo interessado poderá resultar em 

indeferimento do Auxílio, na hipótese de não serem preenchidas as condições estabelecidas 

nesta Lei e no edital de chamamento, especialmente a condição de vulnerabilidade econômica. 
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§3º - As informações e documentos apresentados poderão ser objeto de diligências e outros 

atos de fiscalização. 

Art. 5º - Fica vedada a concessão do Auxílio Municipal Emergencial nas seguintes hipóteses: 

I - interessados com vínculo empregatício de qualquer espécie, servidores públicos de qualquer 

esfera, militares, empregados públicos e contratados por prazo determinado; 

II - existência de decisão judicial ou em procedimento administrativo impedindo o interessado 

de contratar com a Administração Pública ou de receber recursos públicos; 

III- Pessoas jurídicas; 

IV- não terem atuado social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural nos 24 (vinte e 

quatro) meses imediatamente anteriores à data de publicação desta Lei, comprovada a atuação 

de forma documental ou autodeclaratória; 

V - serem titulares de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiários do seguro-

desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o Programa Bolsa 

Família; 

VI - terem renda familiar mensal total de superior a 02 salários-mínimos; 

VII - terem recebido, no ano de 2018, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e 

oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos); 

VIII- menor de 18 anos de idade. 

Parágrafo único. No ato de solicitação do Auxílio, os interessados deverão apresentar a 

documentação exigida no edital de chamamento, inclusive comprovação de domicílio no 

município de São Francisco- PB, bem como declaração, sob as penas da lei, atestando que se 

enquadram é Músico profissional bem como preenche os requisitos definidos e de que não 

incidem em quaisquer das vedações previstas nesta lei. 

Art. 6º - Será dada ampla publicidade aos editais de que trata o art. 4º e à relação dos 

beneficiários do Auxílio Municipal Emergencial, mediante divulgação no Diário Oficial e no 

sítio eletrônico do Município, sem prejuízo da disponibilização em outras plataformas digitais. 

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias. 

Art. 8º - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias ao acompanhamento e controle da 

execução das ações emergenciais previstas nesta Lei. 
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Art. 9º - Os casos omissos serão resolvidos por comissão instituída pela Secretaria Municipal de 

Cultura de São Francisco, preservados os princípios desta Lei. 

 

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 
 
 

São Francisco-PB, 26 de maio de 2021. 
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Justificativa 
 

Em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município de São Francisco; e no art. 30, 
inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, tenho a honra de submeter ao exame e 
deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso projeto de lei ordinária que, na conformidade das 
justificativas a seguir apresentadas, visa instituir o Auxílio Municipal Emergencial – CULTURA 
SOLIDÁRIA. 

O presente projeto de lei trata da concessão de benefício financeiro a músicos profissionais do 
nosso município, no propósito de mitigar a não realização de eventos neste ano de 2021 em 
decorrência das limitações impostas pela Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), evitando o 
agravamento das consequências econômicas, sociais e culturais. 

Com efeito, o art. 1º da proposição busca instituir o Auxílio Municipal Emergencial – 
CULTURA SOLIDÁRIA aos Músicos de nossa terra que estão impedidos de atuarem em suas 
profissões em virtude das necessárias medidas de isolamento social que ainda são necessárias e desde 
que, cumulativamente, preencham os demais requisitos estabelecidos, especialmente, nos incisos do art. 
2º do respectivo projeto de lei. 

Notar que a destinação dos recursos financeiros do tesouro municipal dar-se-á e mediante a 
comprovação da vulnerabilidade econômica que esteja passando o beneficiário, mediante comprovação 
e análise por parte de comissão quanto ao atendimento às exigências legais, sendo o pagamento 
realizado em três parcelas iguais e sucessivas de R$ 300,00 cada, totalizando o valor de R$ 900,00. 

As medidas de enfrentamento da Pandemia da COVID-19 se inserem também na seara de 
competência dos Municípios (STF, ADI 6357 MC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 13.05.2020), 
havendo, portanto, possibilidade jurídica de criação, por lei, de auxílio municipal específico. 

Ademais, relevante realçar a ocorrência do recrudescimento da Pandemia, o que implicou em 
suspensão de shows, festas e outros eventos sociais, artísticos e culturais em todo o território nacional, 
revelando a importância fundamental da instituição do auxílio ora proposto a fim de minimizar a difícil 
situação dos profissionais da área musical.  

Evidenciadas as razões de interesse público que justificam a aprovação da medida contida na 
iniciativa, contará ela, por certo, com o aval dessa Colenda Casa de Leis, sendo imperioso requerer a 
apreciação em regime de urgência previsto no art. 30 da Lei Orgânica do Município. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e consideração. 

 

São Francisco-PB, 26 de maio de 2021. 
 

 
 


