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Autoriza o Poder Executivo a criar
programa emergencial de distribuição de
renda para cidadãos em situação de
necessidade alimentícia e financeira durante
a pandemia do covid-19.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar programa emergencial de distribuição de renda
para cidadãos em situação de necessidade alimentícia e financeira durante a pandemia do Covid-19.
Art. 2º O programa deverá ser direcionado exclusivamente aos trabalhadores, com ou sem
registro em Carteira, sobretudo os que atuam no comércio local, taxistas, ambulantes, autônomos,
trabalhadores rurais e desempregados que estejam com suas atividades impedidas neste período de
pandemia.
Art. 3º Os recursos para este programa deverão ser gerados a partir de créditos suplementares já
permitidos pela lei orçamentária e pelo Decreto 6.202, de 13 de março de 2020, bem como de repasses
federais.
Art. 4º O Poder Executivo e o órgão municipal de gestão da assistência social regulamentarão o
funcionamento do programa e o cadastramento dos beneficiados, fixando o valor mínimo individual
em R$ 500,00 (quinhentos reais) e o valor máximo individual em 1(um) salário mínimo vigente.
§ 1º O benefício de que trata a presente Lei será concedido aos trabalhadores que atenderem aos
seguintes requisitos:
I - não estar inscrito no Cadastro Único de programas sociais do Governo Federal;
II - não ter obtido o auxílio emergencial do Governo Federal;
III – ter renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou a renda familiar mensal
total seja de até três salários mínimos.
§ 2º O pretendente ao benefício deverá apresentar à Secretaria Municipal de Assistência Social
comprovantes que confirmem sua condição concernente a esta Lei para fins de concessão do presente
auxílio.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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