PREFEITURÁ MUNICIPAL DE ITÁBAIANINHA

LEt N. o í.038/20í9
DE í,í DE AGOSTO OE 2019

"Dispõe sobre a corcessilo de BengfÍcío de
Auxílb Financ€i'o Tempoárb aos FaÍer,?os(as)
por intemédit dos PtogÊnl€s de Benellci/g.s
Eventuais e dá outrus proviléncids".

O

PREFEITO TIUNICIPAL DE ITABAIANINHA, ESTADO DE

SERGIPE,

Faço sabêr que a Câmara Municipal de Vereadorês aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:

Ad. 'lo. Fica criado o benefÍcio de Auxílio FinanceiÍo Temporário, a
ser concedido pela Adminisfação Pública, que consiste no auxilio pecuniário destinado
a conlribuiÍ paÍa subsistência familiar dos fateiros(es) do Município de ltabaianinha quê

sê êncontÍem em situação dê vulnerabilidade em Íazáo do fêchamenlo do Matadouro
Municipâl de Tobias BaÍreto.

§ ío - Para os eÍeitos da concessão do mencionado

auxílio, o

fateiro(a) do municÍpio de ltabaieninha deverá pÍeencher os seguintes requisitos:

a)

Constar

o seu nome no rêlatório social

elaborado pela

SecÍetaria Municipal da Assistência Social e do Trabalho de liabaianinha/SE, quando
do fechamento do Matadouro Municipal de Tobias Baneto/SE;

b)

ComprovaÉo do exercÍcio da atividade de Íateiro(a) e a

situeção de vulnerabilidade social:

c)
d)
e)
§

?

Aprês€nter documêntos pessoais (Registro Gêral e CPF);
Apresentar comprovente de Íesidência;
Apresentar conta bancária de sua titulaÍidade.

- Será vedada a concêssão do auxílio, ao fateiro(a), que não

atenda aos requisitos do parágrafo anterior.

Art. 2ô. Observados os requisitos estabôlecidos nesta lei, s€rá
concedido auxílio financeiro dê 200,00 (duzentos reais) menseis para ceda fatêiro(a) do

Município de ltebâianinha prejudicâdo com o fechamento do matadouÍo municipel de
Tobias Baneto/SE.

Perágrafo Únlco

-

O valor a que se refere o capuÍ dêste artigo

far-se-á por transferência banéria em conta de titularidade do(a) fateiro(a).
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PREFEITURÂ MUNICIPÀL DE ITÀBAIANINHA

Art. 30. O beneÍicio do Auxílio Financeiro Temporário

será

concedido por um período detêrminado de 03 (três) mêses, podendo sêr prorÍogado

uma única vez e por igual período, com base em avaliação a ser realizada pela
Secretáriâ Municipal da Assistência Social e do Trabalho de ltabaianinha, nos termos
do disposto em Íegulamento próprio.

AÉ.40. Durante o período de concêssão do Auxílio

Financêiro

Temporário, o beneÍiciário deveÍá participar de oficinas ou cursos proÍissionalizantes
disponibilizados pela Secretária Municipal da Assistência Social

e do Trabalho

de

Itabaianinha.

Art. 50. será êxcluido do

benefício

do AuxÍlio

Financeiro

Temporário, o beneÍiciário que:

I

-

Prestar dêclaração falsa ou usar de outros meios ilícitos pera

obtenção de vantagens, com a consequente adoÉo de medidas para a aplicaÉo das
sanções administretivas, civeis e/ou penais;

ll -

Não participar de oficinas ou de cursos profissionalizantes

disponibilizados pela Secretária Municipal da Assistência Social

e do Trebalho

de

Itabaianinha;

lll

-

Perder

a sua condiÉo de

vulnerabilidade social conforme

relatório trimestral elaborado pela Secretária Municipal da Assistência Social

e

do

Trabelho dê ltebeianinha.

Art. 60. O procêdimento de concessão do Auxílio Financeiro
Temporário será conduzido administrativa e Íinanceiramêntê pela SecÍetária Municipal
da Assistência Social e do Trabalho de ltabaianinha na condição de Órgão Operador do
beneÍício.

PaágÍafo Único

-

O Órgão operador do benefÍcio desta Lei terá

as seguintes atÍibuiçÕes:

- Elaboreção de relatório e avaliaÉo úimestrel dos fateiros; ê
ll - ElaboraÉo dos Íelatóíos necessários ao acompanhamento,
|

à

avaliação e à auditoÍia da execução do benefÍcio.

AÉ.

70.

A manutenção da @ncessão mensal do Auxílio Financeiro

Temporário dependerá de visitâ/avaliaÉo trimêstral do ór9ão operador do beneÍício,
confeccionando relatório da situâção socioeconômica do beneficiário, com o fim de ser
atestada a necessidade da continuidade da concessáo do Íeferido auxÍlio.
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Art. 80 - As despesas deconentes da execuÉo desta Lei conerão

por conta da AÉo 2065 (Bênetlcios Eventuais), do elemento de despesa de

no

33904800 (AuxÍlio FinanceiÍo à Pêssoa Física), fonte de no 1001 (Recursos Ordinários).

AÍ1, 9P

-

Estâ Lei entra em vigor nâ datâ dê suâ publicação,

revogando-se disposições em contrário se houver.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINH,r'SE,
EM 11 OE AGOSTO DE 2019.

DANILO ALW$DE CARVALHO
Prefeito Municipal
!
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