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O PREFEITO MUNICIPAL Or, SÃO MIGT]EL DCI GUÀMÁ,

Excelentíssimo

Seúor EDUARDO §AMPAIO GOME§ LEITE, no uso de suas atribuições

tregais,

faço saber que a Câmara lVlunicipal de São Miguel do Guamá aprovorl e eu sanciono a
presente Lei, nos seguintes terrnos:

Art. 1". Fica autorizaclo o Poder Exocutil'o

Municipal, en: caráter extraordinário"

instituir auxílio emergencial aos comerciantes em decorrência da obra a ser realizada no
entomo do Mercado Municipal Januário Carios Gondim Filho locaiizada na BR-010,
ccm periodicidade mensal, no valor rnáximo de meio satrário minimo vigente.

Art" 2". O Auxílio Municipal Ernergencial tem a finaliclade de complementar a renda
das famílias que dependem do comércio na área afetada pelas obras no Mercado

Municipal Januário Carlos Gondim Filho, com o objetivo de garantir o direito a uma
renda mínima, para suprir suas necessidades trásicas durante o período-

§1'O Auxílio

Emergencial de que trata

o

caput deste artigo, será concedido aos

comerciant€s qus conlprovem ser efetivamcnte dependentes do con"rércio para sua
sobrevivência.

§2'Os comerciantes que pretendam ser beneticiários do auxílio que trata o caput deste
artigo deverão apresentar junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, os
documsntos que comprovem seu cadastro

e efetivo exercício da profissão

neste

município

Art. 3'.

O Auxílio Emergencial Municipal será pago por 06 (seis) n:leses, pndendo ser
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prorrogado pelo mesmo periodo"

Art. 4'. 0 Prefeito Municipal Íixará, por Decreto, a regulamentação

necessária à

execução desta Lei.

Art" 5'. As

despesas clecorentes da aplicação desta

Lei, correrão por conta das dotações

orçamentárias próprias do orçamento do ana"

Art" 6". Esta Lsi enkará em vigor na data de sua publicação.

Gsbinete do Prefeito Munícipal de São Migueí do Guamá, Estada do Para, em 27 de

junho de 2022.

§AMPÀIO GOME§ LEÍTE
Prefeito Municipal de São Miguel do Guamá

