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ESTADO DO AMAZONAS 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
LEI MUNICIPAL Nº_892 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021

Dispõe sobre a criação de renda emergencial temporária para pessoas em situação
de vulnerabilidade social agravada pela pandemia do Covid-19, e dá outras
providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, no uso
das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 92, Inciso I, e VI, da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO;

FAZ SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte.

LEI:

Art.1º. Fica criada a Renda Emergencial Temporária, instrumento de garantia de
renda aos cidadãos de Presidente Figueiredo/AM, como promoção da dignidade
humana no contexto de crise econômica e social decorrente do Coronavírus
(COVID-19).

Art. 2º.Mediante a concessão de benefício financeiro, a Renda Emergencial
Temporária objetiva assegurar aos cidadãos mais vulneráveis:

I. - o direito à segurança alimentar e nutricional;

II. - o direito à renda, visando o suprimento das necessidades básicas;

III. - o direito de escolha dos bens que mais necessitar.

Art. 3º. A Renda Emergencial Temporária que trata o Art. 1º consiste na
transferência de renda mensal no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a ser
concedido pelo período de 03 (três) meses, para os cidadãos cuja situação de
vulnerabilidade social foi agravada pela pandemia do COVID-19.

Art. 4º. O beneficiário da Renda Emergencial Temporária deve cumprir,
cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – Cidadão em situação de vulnerabilidade e/ou risco social com dificuldades
para acessar a alimentação básica que forneça o valor nutricional necessário,
Beneficiário do Programa Bolsa Família; Famílias em situação de Pobreza e
extrema pobreza inseridas no Cadastro Único, conforme critérios abaixo
descritos:

a) Ser maior de 18 anos de idade;

b) Não possuir emprego formal;

c) Não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou
outro programa federal de transferência de renda, exceto o bolsa família;

d) Ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo vigente;

e) Não ter sido contemplado com o Cartão Social do Estado;

f) Residir no município de Presidente Figueiredo;

g) Possuir cadastro junto ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS /
SEMASC, ou;

h) Possui cadastro junto ao Centro de Referência Especializado de Assistência
Social – CREAS / SEMASC.

II - Produtores rurais, da agricultura familiar e da agroecologia, que tiverem suas
produções interrompidas pela pandemia ou pelas medidas de mitigação de risco e
de isolamento, nas seguintes especificações.

a) Ser maior de 18 anos de idade;

b) Não possuir emprego formal;
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c) Não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro–desemprego ou
outro programa federal de transferência de renda, exceto o bolsa família;

d) Ter renda familiar per capita de até 01 (um) salário mínimo vigente;

e) Residir no município de Presidente Figueiredo;

f) Possuir cadastro junto a Secretaria Municipal de Abastecimento e
Desenvolvimento Agrícola e Pesqueiro – SEMADA.

III - Permissionários pessoa física (titular e/ou auxiliar), ambulantes,
Microempreendedor Individual - MEI, trabalhadores informais e autônomos que
tiveram suas atividades interrompidas em decorrência das restrições e
problemáticas geradas pela pandemia da Covid-19, nas seguintes formas:

a) Ser maior de 18 anos de idade;

b) Não possuir emprego formal;

c) Não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou
outro programa federal de transferência de renda, exceto o bolsa família;

d) Ter renda familiar per capita de até 01 (um) salário mínimo vigente;

e) Residir no município de Presidente Figueiredo;

f) Possuir cadastro na Secretária Municipal de Turismo, Empreendedorismo e
Comércio (SEMTEC), ou;

g) Possuir cadastro junto a Empresa Municipal de Transportes Urbanos – EMTU.

IV - Artistas das mais diversas expressões culturais: música, artes cênicas, artes
plásticas, dança dentre outras; e Líderes religiosos, que tiveram suas atividades
interrompidas em decorrência das restrições e problemáticas geradas pela
pandemia da Covid-19, de acordo com as especificações abaixo:.

a) Ser maior de 18 anos de idade;

b) Não possuir emprego formal;

c) Não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou
outro programa federal de transferência de renda, exceto o bolsa família;

d) Ter renda familiar per capita de até 01 (um) salário mínimo vigente;

e) Residir no município de Presidente Figueiredo;

f) Possuir cadastro na Secretaria Municipal de Cultura e Eventos (SEMCULTE).

Parágrafo Único – Serão contemplados até 8.000 beneficiários, total que atende
cumulativamente aos critérios previstos nos incisos I a IV, conforme dados
fornecidos pela Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania – SEMASC,
base de 01 de fevereiro de 2021.

Art. 5º. O Poder Executivo regulamentará por Decreto a presente Lei, de forma a
operacionalizar a concessão do benefício.

Art. 6º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta da
dotação 
orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social, natureza de despesa
3.3.90.48.00 – fontes: 010, ficando o Poder Executivo Municipal autorizado a
abrir o crédito especial no valor de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos
mil reais).

Art. 7º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será compensado com
anulação da dotação, conforme abaixo discriminado;

Unidade: 021001 – Secretaria Municipal de Cultura e Evento

Função: 13 – Cultura

Subfunção: 392 – Difusão Cultural

Programa: 0071 – Promoção Cultural

Ação: 2028 - Encargos com a Realização de Eventos Culturais

Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica
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Fontes: 010 – Recurso Próprios: R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil
reais).

Unidade: 099901 – Reserva de Contingência

Função: 99 - Reserva de Contingência

Subfunção: 999 - Reserva de Contingência

Programa: 0052 – Reserva de Contingência

Ação: 9001- Reserva de Contingência

Natureza da despesa: 9.9.99.99.00– Reserva de Contingência

Fontes: 010 – Recurso Próprios: R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais)

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, de Presidente Figueiredo, 11 de
fevereiro de 2021.

PATRICIA LOPES MIRANDA

Prefeita Municipal
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