Ofício Nº
Excelentíssima Senhora Prefeita
Temos a honra de encaminhar à apreciação e deliberação de Vossa
Excelência e de vossos Secretários, uma proposta de Projeto de Lei que dispõe sobre
Programa Sorocaba Solidária no âmbito da Assistência Social, com o objetivo de
garantir aos cidadãos e as cidadãs em vulnerabilidade social, as condições mínimas de
sobrevivência, diante da pandemia do COVID-19.
Como é do conhecimento de V. Exa, existe um alto número de munícipes
em situação de vulnerabilidade. O número de sorocabanos beneficiários do Programa Bolsa
Família, criado pela Lei federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, é de aproximadamente 20
mil pessoas, somando-se a esses o número dos demais integrantes do Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal, instituído pelo Decreto Federal nº 6.135, de 26 de
junho de 2007.
Ocorre que, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde,
corretamente, classificou como pandemia a disseminação do novo Coronavírus – COVID-19,
que já estava se espalhando pelo mundo desde o final de 2019, e o Ministro de Estado da
Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), através da
Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo
Novo Coronavírus.
Assim, a Prefeitura Municipal de Sorocaba, no intuito de salvar vidas e
cuidar dos seus munícipes, observando a experiência de outros países, também corretamente
decretou estado de Calamidade Pública, através do decreto Nº 25.663, de 21 de março de
2020, restringindo atividades que geram aglomerações, bem como estabelecendo algumas
medidas de incentivo à permanência em casa, como a suspensão da cobrança de tarifa social
pelo SAAE e suspensão do corte de fornecimento de água por 60 dias. O fechamento de todo
tipo de comércio, com a exceção dos essenciais, também se mostrou medida restritiva
importante para o enfrentamento da pandemia, inclusive com a decretação de emergência e

reconhecimento de calamidade pública para fins do disposto na Lei de Responsabilidade
Fiscal, e principalmente, o aconselhamento de que seus cidadãos façam o isolamento social,
evitando aglomerações.
Neste cenário, e com o agravante da desaceleração da economia, os
prejuízos são latentes e os efeitos já vêm sendo sentidos em diversos setores, especialmente
para aqueles que não têm uma renda fixa, um emprego formal, ou estão atingidos direta ou
indiretamente pelas corretas medidas restritivas de isolamento social, como ambulantes,
feirantes, motoristas de aplicativo, taxistas, etc.
Desta forma, esta proposta de Projeto de Lei visa fornecer um cartão
alimentação emergencial, de caráter suplementar, no período mínimo de 3 meses, para que,
com ele, sejam adquiridos os itens da cesta básica de alimentação e os itens da cesta básica de
produtos de limpeza e higiene, referenciados na abrangência de território dos centros de
Referencia em Assistência Social.
A própria Lei Nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, lei orgânica da
Assistência social, prevê tais mecanismos, em específico a seu artigo 22, que reza

Art.
22.
Entendem-se
por
benefícios eventuais as provisões suplementares e
provisórias que integram organicamente as
garantias do Suas e são prestadas aos cidadãos e às
famílias em virtude de nascimento, morte, situações
de vulnerabilidade temporária e de calamidade
pública.(grifo nosso)
Tal medida é fundamental para garantia de subsistência, com subsídio de
uma renda mínima destinada à compra de itens básicos de alimentação, limpeza e higiene,
assim como é fundamental para o fomento ao comércio local, como medida para garantia da
circulação de renda nos bairros e socorro aos pequenos comerciantes, que deverão se
cadastrar no programa.

Tomando como referência os 20 mil inscritos no Bolsa Família, e o valor
unitário de 500 reais o impacto de tal medida no orçamento do município será da ordem de
aproximadamente R$ 30 milhões de reais, com despesa da ordem de R$ 10 milhões de reais
por mês ao longo dos 3 meses de duração do Programa. Os demais contemplados serão
mobilizados a partir dos cadastros municipais, a saber: motoristas de aplicativo e pessoas
assistidas pela Assistência Social que não estão no Programa Bolsa Família, como as pessoas
beneficiadas com o Auxílio Moradia.
As fontes mobilizadas para essa política delineada no tempo e espaço, ou
seja, com vistas a uma despesa extraordinária, serão as Disponibilidades de Caixa da
Prefeitura, cujo montante situava em R$257,3 milhões em dezembro do ano passado, segundo
Relatório de Gestão Fiscal.
As Disponibilidades de Caixa são exigência da Lei de Responsabilidade
Fiscal para se contrapor aos Restos a Pagar Processados e Não-Processados, de modo a não se
criar novas despesas sem provisões financeiras de seu pagamento. A série histórica para essa
conta em nosso município felizmente é sadia, mostrando um grande distanciamento para as
obrigações às quais se contrapõem, a saber, Restos a Pagar Processados e Não-Processados,
conforme indica o gráfico abaixo:
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Figura 1 Fonte http://fazenda.sorocaba.sp.gov.br/transparencia/

Para dezembro de 2019, as obrigações somadas alcançaram R$ 103,3
milhões, ao passo que as Disponibilidades alcançaram R$ 257,3 milhões, superando portanto
em mais de 150 milhões de reais, os valores devidos no período. Em que pese as previsões
acerca da crise econômica e dos seus impactos sobre as receitas futuras do município, é
salutar reforçar o momento de excepcionalidade da economia local, e de se tratar de uma
proposta de despesas extraordinárias, ou seja, com previsão de término, não configurando em
um ônus permanente à municipalidade.
As Disponibilidades, além de servirem como garantia às despesas
empenhadas no decorrer do ano cujo pagamento ainda não foi realizado, cumprem um papel
determinante no cálculo da Dívida Corrente Líquida e, em meio a uma crise dessa
envergadura, podem e devem ser mobilizados para fins de preservação da renda e da ordem
social. Quanto ao endividamento municipal, encontra-se numa trajetória plenamente
administrável, situando-se em R$ 207 milhões na posição de dezembro de 2019. Somado às
garantias, a Dívida Corrente Líquida é negativa, ou seja, a municipalidade possui ativos
superiores às suas obrigações.
Em suma, da perspectiva dos impactos socioeconômicos e de sustentação às
medidas de quarentena decorrentes da crise sanitária e da declaração de calamidade pública, o

presente projeto se justifica dentro de uma saúde financeira da municipalidade que possui
plenas capacidades de absorver uma política pontual de preservação de renda dos munícipes
mais vulneráveis nesse momento.
O Programa, em seu artigo 6º, também prevê a possibilidade de contribuição
voluntária, através de campanha de ajuda humanitária a ser organizada pela Prefeitura junto
com a sociedade sorocabana. Todo recurso arrecadado nessa campanha deverá ser carreado
para conta de uso exclusivo para ajudar no financiamento do Programa Sorocaba Solidária.
Importante salientar que, neste momento, estão sendo anunciados repasses
do Governo Federal e Estadual para os Municípios do Brasil. Sorocaba possivelmente estará
incluída nesses repasses de verbas, o que poderá ajudar na composição do caixa para
viabilizar a execução desse necessário programa.
Deste modo, restando claro que o presente Projeto de Lei é de fundamental
importância para o momento de crise na saúde, decorrente da pandemia do Coronavírus,
cumulada com a crise financeira que já começa a se desencadear, no intuito de garantir renda
mínima para os trabalhadores informais aqui relacionados, e estando dessa forma justificada a
presente proposição, contando sempre com sua sensibilidade, aguardamos sua manifestação
em transformação em Projeto Lei, apresentamos protestos de estima e consideração.

À
Exma. Drª Jaqueline Coutinho
Prefeita do Município de Sorocaba
Palácio dos Tropeiros “Dr. José Theodoro Mendes”

S/S., 02 de abril de 2020.
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Vereadora
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Vereador

IARA BERNADI
Vereadora

PROJETO DE LEI Nº

/2020

Institui
o
Programa
Sorocaba
Solidária no âmbito da Assistência Social, com o
objetivo de garantir aos cidadãos em vulnerabilidade
social, as condições mínimas de sobrevivência, diante
da pandemia do COVID-19, na forma que indica, e dá
outras providências.

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta:

Art. 1º

Fica instituído no âmbito da política de Assistência Social do

município de Sorocaba, o programa Sorocaba Solidária, que constitui-se em um Cartão
Alimentação Emergencial, de caráter suplementar, a fim de atender:
I.
II.

Automaticamente aos Beneficiários do Programa Bolsa Família;
Cidadãos pertencentes ao Cadastro Único de Programas Sociais –
CadÚnico, em comprovado estado de vulnerabilidade, mesmo que
não contempladas pelo Beneficio do Bolsa Família;

III.

Profissionais autônomos e ou Liberais, assim como MEI´s,
comprovadamente atingidos por medidas diretas ou indiretas de
controle da epidemia e pandemia;

IV.

Beneficiários do Auxilio Moradia Emergencial, previsto na Lei
11210/2015;

§Único – Este Programa terá duração de 3 (três) meses, prorrogáveis pelo
período de vigência do Decreto Nº 25.663, de 21 de Março de 2020.

Art. 2º

O Cartão Alimentação Emergencial, de que trata o artigo 1º,

deverá ter o valor mínimo de R$500,00 (quinhentos Reais) mensais, para aquisição dos itens
da Cesta Básica de Alimentos, itens da Cesta Básica de Higiene e Limpeza e de remédios ;
Art. 3º

O Cartão Alimentação Emergencial deverá ser referenciado nos

territórios de abrangências dos CRAS, fomentando assim os comércios locais:

I. CRAS Aparecidinha;
II. CRAS Brigadeiro;
III. CRAS Cajuru;
IV. CRAS Carandá;
V. CRAS Habiteto;
VI. CRAS Ipiranga;
VII. CRAS João Romão;
VIII. CRAS Laranjeiras;
IX. CRAS Nova Esperança;
X. CRAS São Bento;
XI. CRAS Vila Helena;
XII. CRAS Vitória Régia.
Art. 4º

O Poder Público Executivo deverá credenciar os comércios nas

áreas dos 12 territórios de abrangência dos Centros de Referência de Assistência Social CRAS, devendo os beneficiários obrigatoriamente consumirem dentro de seu respectivo
território;
Art. 5º A Abrangência do Programa Sorocaba Solidaria deverá ser de no
mínimo 20 mil Beneficiários.

Art. 6º

A Prefeitura poderá, em caráter complementar, organizar

arrecadação por meio de doação solidária em conta bancária específica e exclusiva para o fim
de atender ao referido Programa.
§Único

Os meios de comunicação Oficiais do Município deverão dar

ampla publicidade a este Programa.
Art. 7º

Fica autorizado o Poder Executivo a abrir crédito extraordinário

para custear o Programa Sorocaba Solidária durante a vigência de estado de calamidade
pública, devendo os recursos para estas ações serem oriundos da dotação consignada como
Reserva de Contingência da LEI ORDINÁRIA Nº 12160/2019 LOA 2020.
Art. 8º

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

S/S., 02 de abril de 2020.

______________________________

