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Mensagem nº 041, de 11 de novembro de 2022.  

 
À Sua Excelência o Senhor Vereador  
LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA 
Presidente da Câmara Municipal de Conde  
Conde PB  
Memorando/Ofício Interno: 9.848/2022 
 
 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores,  

 

Submeto à deliberação dessa colenda Casa Legislativa o Projeto de Lei que 

institui Programa Social no Município de Conde e autoriza o poder executivo a adquirir e 

posteriormente doar gêneros alimentícios nos períodos da Semana Santa, Junino e Natalino, às 

famílias em situação de vulnerabilidade social residentes no Município de Conde. 

Sabemos da situação de grave crise alimentar que muitos munícipes sofrem, 

sendo certo que é dever do Estado criar meios de mitigar esse maléfico efeito social, sendo certo 

que a concessão de alimentos, em especial em momento festivos, como são a Semana Santa, 

Junino e Natalino gera dignidade as famílias que sofrem com diversas restrições. 

Na certeza de que Vossa Excelência adotará as medidas necessárias decorrentes 

da presente Mensagem, renovamos no ensejo, protestos de elevado apreço e distinta 

consideração, extensivos aos seus dignos Pares, e aguardando aprovação. 

  
Atenciosamente,  

 

 

 

KARLA PIMENTEL 
PREFEITA DE CONDE 
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Projeto de Lei nº 038/2022 
 

Institui programa social no Município de Conde, 

autorizando a adquirir e, posteriormente, doar 

gêneros alimentícios, especialmente peixe, milho e 

frango, ou outros alimentos correlatos, durante o 

período da Semana Santa, Junino e Natalino e dá 

outras providencias. 

 

A Prefeita Constitucional do Município de Conde, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60, inciso I, da Lei Orgânica do Município de 
Conde, Estado da Paraíba encaminha ao Poder Legislativo o seguinte Projeto de Lei: 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir e distribuir gêneros alimentícios, 
especialmente peixe, milho, frango ou outros alimentos correlatos, durante o período da Semana 
Santa, Junino e Natalino, às famílias em situação de vulnerabilidade social residentes no 
Município de Conde, Paraíba, observados os seguintes critérios, dentre outros: 

I - O benefício de gêneros alimentícios, especialmente peixe, milho, frango ou outros 
alimentos correlatos, será destinado às famílias com ausência ou limitação de autonomia, de 
capacidade, de condições ou de meios próprios da família para prover as necessidades 
alimentares de seus membros ou que estejam vivendo em situação de vulnerabilidade social; 

II - O benefício será oferecido na forma de auxílio, constituindo em prestação da 
assistência social por alimentos, com intuito de reduzir a vulnerabilidade provocada pela falta 
de condições socioeconômicas para aquisição de alimentos com qualidade e quantidade de 
forma a garantir uma alimentação durante os períodos tradicionais e culturais. 

Parágrafo Único - Caberá a Secretaria de Desenvolvimento Social, através de seus 
técnicos sociais, a operacionalização do programa, com o cadastramento dos beneficiários e 
posteriormente o repasse do benefício. 

 
Art. 2º - A concessão do benefício se dará mediante demanda espontânea do usuário e/ou 

família, busca ativa, encaminhamento da rede socioassistencial e encaminhamento das demais 
políticas públicas, preenchidos os seguintes requisitos de forma cumulativa: 

I - Atendimento integral ao disposto no art. 1º, seus incisos e parágrafos; 
II – Estar devidamente cadastrado no cadastro único para programas sociais do governo 

federal (CADÚNICO); 
III - Residir no Município de Conde; e 
IV – Possuir renda per capta inferior a ½ de salário mínimo. 
 
Art. 3º - A distribuição dos gêneros alimentícios ocorrerá nos períodos tradicionais e 

culturais de consumo, em pontos de distribuição localizados nos bairros do Município, sendo 
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os beneficiários avisados com antecedência do dia, horário e local da distribuição, através dos 
meios de comunicação. 

§1º - A retirada do benefício fora da data e horário pré-agendados, somente será 
autorizada mediante apresentação de justificativa formal, a ser apreciada pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em horário de expediente do 
serviço. 

§2º - A retirada do benefício pelo munícipe se dará mediante a apresentação de 
documento oficial legível e com foto, e documento que informe o Número de Inscrição Social 
(NIS). 

 
Art. 4º - A concessão do benefício não impede o munícipe de estar inserido em outros 

programas sociais das esferas: Federal, Estadual ou Municipal, desde que se enquadre nos 
critérios legais de elegibilidade. 

 
Art. 5º - A aquisição dos alimentos deverá ser precedida do respectivo processo 

licitatório. 
 
Art. 6º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de verbas próprias 

constantes no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 
 
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

Conde, 11 de novembro de 2022. 

 

 
 
 
 

     
  KARLA PIMENTEL 

    PREFEITA DE CONDE 
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Anexo I 

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO 

FINANCEIRO 

(Inciso I, artigo 16, da Lei Complementar nº 101/2000) 

 

OBJETO DE DESPESA:  Institui programa social no Município de Conde, 

autorizando a adquirir e, posteriormente, doar gêneros alimentícios durante o 

período da Semana Santa, Junino e Natalino 

1) Criação do Programa Social para doação de gêneros alimentícios nos períodos de 

Semana Santa, Junino e Natalino; 

2) Valor total mensal da despesa para expansão da ação será variável conforme a 

natureza do projeto; 

3)  A fonte do recurso para cobrir a despesa é oriunda da fonte Recursos Próprios – 

CÓDIGO DA FONTE - 500 – Recursos Ordinários. 

4) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Dotação Orçamentária: 16.00 - FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

08.244.0033.2078 – Manutenção das Atividades da Segurança Alimentar  

 Natureza da Despesa – 3390.32 – Material de Distribuição Gratuita  

 

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022: Sem reflexo, já que a dotação pela qual as 

despesas propostas são previstas no orçamento vigente. Ademais, levando em 

consideração os balancetes dos últimos 12 (doze) meses, observa-se absoluto 

controle na despesa e, ato contínuo, um avanço na arrecadação da receita 

orçamentária, o que evidencia um equilíbrio das contas públicas.  

 

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023: Sem reflexo, pois o Orçamento do referido 

exercício foi elaborado considerando a previsão deste programa que terão como 

fonte Recursos Próprios – CÓDIGO DA FONTE - 500 – Recursos Ordinários. 

 
 
 

 
 

KARLA PIMENTEL 
    PREFEITA DE CONDE 
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Anexo II 

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

(Inciso II, artigo 16, da Lei Complementar nº 101/2000) 

 

OBJETO DE DESPESA:  Institui programa social no Município de Conde, 

autorizando a adquirir e, posteriormente, doar gêneros alimentícios durante o 

período da Semana Santa, Junino e Natalino 

 

Valor total mensal da despesa para expansão da ação variável conforme a natureza 

do projeto; 

 

A fonte do recurso para cobrir a despesa é oriunda da fonte Recursos Próprios – 

CÓDIGO DA FONTE - 500 – Recursos Ordinários. 

 

1) FONTE DE CUSTEIO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Dotação 

Orçamentária: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

08.244.0033.2078 – Manutenção das Atividades da Segurança Alimentar  

 Natureza da Despesa – 3390.32 – Material de Distribuição Gratuita  

 

 Na qualidade de ordenador de “despesas” do município de Conde, DECLARO, 

para os efeitos do Inciso II, do artigo 16 da Lei Complementar nº 101 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação 

orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o 

PPA e a LDO. 

 
 
 
 

KARLA PIMENTEL 
    PREFEITA DE CONDE 
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