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Excelentíssimo Senhor Presidente e Nobres Vereadores, 

 

O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras– PB, no uso de suas 

atribuições legais, com fulcro em preservar a legalidade da ordem jurídica municipal, 

bem como atingir uma melhor condição jurídico-legal para a persecução das políticas 

públicas deste município, envia a presente MENSAGEM a essa Casa Legislativa 

Municipal, para análise do Projeto de Lei, que se segue motivado pelos seguintes 

fundamentos fáticos e jurídicos: 

 

O Projeto de Lei que ora se apresenta para vossa análise e consideração, visa 

essencialmente propor medida excepcional no âmbito da Secretaria de  

Desenvolvimento Social a favor da população hipossuficiente e de pobreza extrema, que 

se apresenta em face da situação de emergência e estado de calamidade pública 

decorrentes do coronavírus no Município de Cabaceiras/PB.  

 

Nos últimos dias, a disseminação do coronavírus, declarada como pandemia pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), vem se intensificando no Brasil, ocasionando 

situação preocupante, principalmente diante da profunda crise social e econômica que 

vive o país. 

 

No âmbito Estadual, o Governador decretou no dia 21 de março de 2020 Estado 

de Calamidade Pública na Paraíba, bem como, publicou decreto que endurece as 

medidas restritivas para conter a disseminação do novo vírus. Dentre as novas medidas 

que passam a vigorar no Estado estão à suspensão do funcionamento de bancos, casas 

lotéricas e comércio - exceto serviços essenciais,  em cidades e suas respectivas Regiões 

Metropolitanas, antecipação de férias escolares, suspensão de cerimônias religiosas, 

entre outros que venham a ser necessários para o enfrentamento à Covid-19.  

 

 

De igual modo, o Município de Cabaceiras estabeleceu medidas restritivas para 

conter a disseminação do novo vírus no âmbito Municipal, através do Decretos de nº 195  
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e 201/2020, determinou a suspensão de atividades comerciais  e esportivas no Município 

de Cabaceiras, como medida de prevenção e enfrentamento à emergência de saúde 

pública, decorrente do Covid-19. 

 

Nesses termos, as medidas restritivas penalizará a população mais pobre, que 

não tem a opção de ficar em casa  sob o risco de perder o emprego ou de ficar sem renda, 

quando exerce atividade informal ou por conta própria. Portanto, o auxilio  financeiro a 

essas pessoas é fundamental para que elas tenham condições efetivas para seguir as 

recomendações de prevenção e cuidado com a saúde, se protegendo, cuidando de 

idosos, que são grupos de risco, e das crianças cujas aulas encontram-se suspensas no 

Município, e evitando assim a propagação da doença. 

 

Neste sentido que apresento este projeto de lei, instituindo um auxílio financeiro 

temporário para quem se enquadra nos critérios de hipossuficiência da Secretaria de 

Desenvoolvimento Social, a fim de proteger as pessoas mais pobres da pandemia do 

coronavírus. 

 

Diante do exposto, pleiteia-se de Vossas Excelências a inclusão do Projeto de Lei 

encaminhado aos Nobres Vereadores na ordem do dia, e, seja levada em conta a 

URGÊNCIA e RELEVÂNCIA da matéria, bem como, solicitamos aos nobres vereadores  

a aprovação desta matéria 

 

Cabaceiras/PB, 03 de abril de 2020. 
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PROJETO DE LEI Nº 118/2020, de 03 DE ABRIL DE 2020. 

Dispõe sobre a autorização de medidas excepcionais no âmbito do 

Município de Cabaceiras que institui um auxilio financeiro 

temporário de três meses durante a pandemia do COVID-19 para 

quem se enquadra nos critérios de hipossuficiência junto a 

Secretaria de Desenvolvimento Social e dá outras providências. 

 

O Poder Executivo, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 

Lei Orgânica Municipal, submete a Casa Legislativa Municipal de Cabaceiras/PB o 

seguinte Projeto de Lei. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar medida 

excepcional de interesse público, por meio da instituição de um auxílio temporário, 

válido pelo período três meses, através de doações de cestas básicas, para moradores do 

Município de Cabaceiras que se enquadrarem nos critérios de hipossuficiência 

estabelecida pela Secretaria de Desenvolvimento Social. 

§ 1º Farão jus ao auxílio, pelo período de três meses, podendo ser prorrogado até 

enquanto durar a situação de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS). 

Art. 2º O auxílio temporário de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo 

beneficiário com qualquer outro no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social.  

Art. 3º Os critérios a serem analisados para a concessão do benefício serão: 

I - Renda familiar (mesmos critérios do Bolsa Família); 

II - composição familiar; 

III - condições peculiares (gestantes, membros de família com doenças graves, usuário 

de medicação controlada); 

IV - impacto gerado pelo COVID-19; 

V - beneficiários de programas sociais (Bolsa Família); 
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Art. 4º As despesas efetuadas com fundamento nesta lei são consideradas como 

despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, para fins de cômputo de 

limites legais ou constitucionais.  

Art. 5º O Poder Executivo Municipal expedirá Decreto regulamentador para os 

fins desta Lei. 

 

  Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

            Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

           Cabaceiras/PB, 03 de abril de 2020. 

 

 

 

 


