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PARTICIPACAO

LEI N° 676/2020

AITERA 0 ARTIGO 20 DA LEI
MUNICIPAL N® 637/2019 E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNIcfpIO DE NATUBA,

sua Excelencia a Senhora Janete Santos Sousa da Silva, no uso de
suas atribuic6es que lhe sao conferidas pela Constituicao Federal e
pela Lei Organica do Municipio faco saber que, a Cinara Municipal de
Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°- Esta Lei disp6e sobre alterac6es na Lei Municipal n°
637/2019, que Institui os Beneficios Eventuais no ambito da Politica Pilblica
da Assistencia Social do Municipio de Natuba-PB, e da outras providencias.
Art. 2°- No Art. 20° da Lei Municipal n° 637/2019, passa a vigorar
com a seguinte reda?ao:
Art. 20° - 0 auxilio sera concedido em ate 12 (doze) parcelas

por ano considerado o carater temporario e eventual do beneficio, devendo
ser verificada a permanencia da situacao de vulnerabilidade.
Paragrafo Unico: Na sele?ao de familias e individuos, para fins de
concessao deste beneficio, devem ser observados os seguintes fatores:
I - indicativos de violencia contra crian?a, adolescente, pessoa com
deficiencia, jovem, mulher, adulto ou idoso, como trabalho infantil, conflito
com a lei, abuso e exploracao sexual, negligencia, isolamento, maus tratos;
violencia por quest6es de genero; e discriminacao racial e sexual;
11 - situacao de isolamento de pessoas idosas ou pessoas com
deficiencia;

Ill - situacao de extrema pobreza;
IV - indicativos de rupturas familiares;
V - Situacao de Inseguranca alimentar e risco nutricional.

Art. 3°- Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicaeao,
retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2020.
Art. 4°- Ficam revogadas as disposic6es em contrario.
Gabinete da Prefeita do Municipio de Natuba PB, 14 de agosto de 2020.
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