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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARARI fAZ SAbET qUE A

Casa Legislativa aprovou, e, eu, em razáo da sanção tácita, nos termos dos §
§'lo e 7o, ambos do art. 43 da Lei Orgânica Municipal, bem como do §3o art.

183 c/c art. 186 do regimento interno, PROMULGO a seguinte Lei:

LEt N" 256/2013

ê

criação do Programa de

- PAS, e dá outras

AÉ. 1o Fica criado no âmbito do município de PARARI, Estado da Paraiba, o
PROGAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAS, que atenderá a todos as
unidades administrativas, constantes da Lei orçamentária em vigor.

Art.20 Fica assegurado as camadas mais carentes da população do Município
de Parari, acesso aos benefícios do programa de Assistência Social -PAS,
como forma de minimização do estado de necessidade em que vivem, dentro
da capacidades dos recursos alocados pela Administração.

Art. 3o As pessoas a quem se destinam os benefícios das açôes sociais serão
assistidas por profissionais do Serviço Social, e responderão em questionário
próprio.

AÉ. 4o São benefícios do Programa de Assistência Social - PAS:

l- Auxílio para aquisição de material de construção;
ll- Auxílio para construção de moradias populares;
lll- Auxílio para coâervação de moradias populares em estado de riscos;
lV- Auxílio aluguel;
V- Aiuda de custo;

Dispõe acerca da

Assistência Social
providências.

@





a) Para viagem;

f,
b) Para aquisição de gêneros alimentícios,destinados para doação a famílias
carentes, consoante avaliação da Secretaria de Ação Social.

c) Para quitação de faturas de água e energia elétrica.

d) Para aquisição de aparelho de ortodontia; cadeira de rodas; prótese dentária
e óculos;

e) Para despesa com cirurgia; exames laboratoriais de média e alta
complexidade (exames especializados).

í) Ajuda para compra de materiais esportivos, destinados a times de futebol
cujos estatutos tenham mais de dois anos de registro perante o órgão
competente;

h) Ajuda para transferência e mudanças;
*

i) Aiuda para passagens e deslocamento residencial.

Parágrafo Único: As despesas efetuadas com o procedimento das alíneas "d",

e "e" serão custeadas com recursos consignados na Secretaria de Saúde de
Município;

l- Que os filhos ou dependentes do beneÍiciário estejam matriculados nas
escolas da rede municipal de Ensino;

ll- Que a renda familiar seja inferior a um salário mínimo nacional ou que a
renda per capta familiar seja inferior a R$ 100,00 (CEM REAIS);

lll- Que sejam reconhecidamente pobres
profissionais da Assistência Social do Município

após avaliação feita pelos

§ 1.o Os critérios e{§idos nos incisos anteriores não são cumulativos.

§ 2." Prioriza-se, para efeito de concessão dos benefícios aqui previstos, os
seguintes segmentos:

l- Que seja inscritos em Programas Sociais mantidos pelo Governo
Federal ou Governo Estadual, ainda que na fila de espera ou lista de
suplência,

ll- Que resida na zona rural em área afetada pela seca,

@

g) Compra destinada a doação de serviços e produtos funerários e das demais
despesas com sepultamento;

Art. 5o São critérios para concessão dos benefícios do Programa de
Assistência Social - PAS:





Art.6o Não será concedido à mesma pessoa, mais de um benefício da mesma
natureza num prazo de trinta dias.

Art, 7o Fica o poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de
R$ lOO.OOO,OO (Cem mil reais), destinados a oconer com as despesas de que
trata o artigo 20 da presente Lei.

Art. 80 Esta Lei entrará em vigor a partir desta data, retroagindo os seus efeitos
jurídicos ao dia 01 de janeiro de 2013.

Arl. 9o Revogam-s$a. disposições em contrário.

PaÇo da Câmara Municipal de Parari, Estado da Paraíba, em 07 de março de

2014. W
DIOGENES CORREIA SILVA
-VEREADOR PRESIDENTE-
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