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"Institui o Auxílio Municipal 
Emergencial, denominado "Gás para 
Vida no município de Portei" e dá 
outras providências." 
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"Institui o Auxílio Municipal 
Emergencia!, denominado "Gás para 
Vida no município de Porte!" e dá 
outras providências." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEL, ESTADO DO PARÁ, com 
fundamento na Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de 
Vereadores do Município de Portei aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica instituído no âmbito do Município de Portei, nos termos desta Lei, o 
Auxílio Municipal Emergencial , denominado "Gás para Vida", como forma de 
amenizar o impacto social negativo decorrente da pandemia do novo coronavírus, 
destinado ao atendimento da população hipossuficiente, objetivando a redução da 
desigualdade social e a promoção do bem-estar, através da garantia de condições 
adequadas para a alimentação. 

Parágrafo Único — Compete à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência 
Social a gestão do Auxílio Municipal Emergencial — "Gás para Vida". 

Art. 2° - São beneficiários do Auxílio Municipal Emergencial - "Gás para Vida" a 
pessoa ou grupo familiar em situação de vulnerabilidade social com renda per capta 
de até meio salário mínimo e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: 

I. Possuir cadastro na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social; 
II. Comprovar domicílio no município de Portei pelo período de no mínimo 01 

(um) ano, contados do cadastro de que trata o inciso I; 
III. Estar matriculado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo —

SCFV e incluídos no - Sistema de Informações do Serviço de Convivência -
SISC, conforme normativas estabelecidas pela Resolução CIT n° 01 de 
fevereiro de 2013. 

Art. 3° - O Auxílio Municipal Emergencial - "Gás para Vida" é de caráter temporário 
com duração de 03 (três) anos a partir da vigência desta lei e consiste na concessão 
de até 03 (três) botijões de 13 Kg de Gás Liquefeito de Petróleo - (GLP), por unidade 
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familiar por ano e será disponibilizado através de tickets entregue pela Secretaria 
Municipal de Trabalho e Assistência Social ao beneficiário titular do cadastro. 

Art. 4° - O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo máximo de 
até 60 (sessentas) dias, contados de sua entrada em vigor. 

Art. 5° - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das 
dotações orçamentárias previstas no orçamento vigente. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Portel/PA, em 08 de setembro de 2021. 

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA 
Prefeito Municipal de Portel/PA 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

Declaro para os devidos fins de direito que esta Lei foi registrada na Secretaria 
Municipal de Gestão Estratégica e Planejamento — SEGEP, e publicado no mural de 
publicidade da Prefeitura Municipal de Portei e no Portal www.portei.pa.gov. em 08 
de setembro de 2021. 

E, por ser verdade, dato e assino a prese 

ARLINDO S CARMO BAR- e PEREIRA 
Secretário Municipal de Gestão Estratégica e Planejamento 

Decreto de nomeação n° 1.6781GAB12021 
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