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"Altera redação do artigo que 

menciona 	e 	adota 	outras 

providências". 

,de  O  de dezembro de 2019 

0 PREFEITO 1 MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, ESTADO DA BANIA, no uso 

de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica 

sancionada a seguinte Lei. 

Art. 1° - O Programa Paulo Afonso Cidadania, criado pela Lei Municipal n° 1.228 de 

1° de dezembro de 2011, que estabeleceu às ações de transferência de renda no 

âmbito do município de Paulo Afonso, teve o valor do benefício mensal fixado no § 

2° do Art. 3°, da referida Lei, 

Art. 20  - O § 2° do artigo 3° da Lei Municipal n° 1.228, de 1° de dezembro de 2011, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 30... 

§ 2° - O valor do benefício mensal será de R$ 70,00 (setenta 
reais) por família, com a possibilidade de correção anual, a 
depender da capacidade financeira e orçamentária do 
Município." 

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 40  Revogam-se as disposições em contrário. 



osamente, 

-BABSDE DEUS 

- Prefeito - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

OFICIO N° 266/2019-SEGAP 
	

10 de dezembro de 2019. 

Senhor Presidente, 

Submeto a apreciação de Vossa Excelência e dos demais Edis 
integrantes desta Egrégia Casa Legislativa, o presente Projeto de Lei que atualiza o 
valor do benefício mensal do Programa Paulo Afonso Cidadania, criado pela Lei 
Municipal n° 1.228 de 01 de dezembro de 2011, alterando a redação do § 2° do Artigo 3° 
da referida Lei. 

O projeto de lei ora apresentado tem a finalidade de adequar o 
valor 'da transferência com o objetivo de complementar a renda das famílias, visando o 
atendimento das necessidades básicas mas, sobretudo, para estimular a permanência 
das'crianças maiores de cinco anos na rede escolar e garantir a vacinação das crianças 
menores de cinco anos, bem como a capacitação dos beneficiários, principalmente do 
sexo feminino, com a finalidade de fomento a capacitação profissional, para melhoria da 
qualidade de vida e rompimento do círculo de pobreza. 

Vale ressaltar que o reajuste ora apresentado equivale ao 
percentual de 33,3 % do valor fixado pela citada lei. 

Apresentada a justificativa ao Projeto de Lei, solicitamos a 
apreciação do mesmo, em regime de urgência, urgentíssima, pelos ilustres integrantes 
da Câmara de Vereadores do Município de Paulo Afonso, acreditando em sua 
aprovação. 

Na oportunidade reiteramos protestos de alta estima e elevado 
respeito. 

Paulo Afonso-BA., 10 de dezembro de 2019. 

Ao Sénhor 
Vereador Pedro Macário Neto 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA. 
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