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PROJETO DE LEI N° 002, DE 13 DE JANEIRO DE 2021. 

Altera a Lei 1.820 que regulamenta a concessão 

dos benefícios eventuais da política pública da 

assistência social e dá outras providências. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ, Estado de São Paulo, 

no uso das suas atribuições legais; 

A P R O V A : 

 
Art. 1º Fica alterado o artigo quarto da Lei 1.820 de 05 de abril de 

2018, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 4º Os benefícios eventuais se destinarão aos cidadãos e às 

famílias, residentes no Município de Guará, e a pessoa itinerante, 

impossibilitados de arcar por conta própria com o enfrentamento de 

contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção 

do individuo, da unidade familiar e a sobrevivência de seus membros. 

 

I – para efeito do caput, entende-se como pessoa itinerante 

aquele que, não possua residência fixa, devido a sua condição de morador de 

rua, e não disponha de meios de promover sua subsistência. 

 

Art. 2º Fica alterado o §5° do artigo treze da Lei 1.820 de 05 de 

abril de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 13 (...) 

 

§ 5° Documentos, mediante fornecimento semestral de transporte 

da frota municipal, em datas pré-agendas, devendo o munícipe apresentar o 

protocolo de agendamento com o Serviço de Segurança Pública, sendo o local 

de atendimento mais próximo do Município de Guará, Estado de São Paulo; 

 

I – O munícipe poderá requerer a presença de 1 (um) 

acompanhante, devendo comprovar à sua necessidade, na forma do artigo 6°, 

parágrafo único desta lei. 

 

II – Entre os passageiros deverá haver um funcionário público, 

devidamente autorizado e em exercício da Secretaria de Assistência Social ou 

de seus seguimentos que acompanhará os munícipes em seus atendimentos. 
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PROJETO DE LEI N° 002, DE 13 DE JANEIRO DE 2021. 

 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário em especial o Art. 4° da Lei 1.820 de 

05 de abril de 2018. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, em 13 de janeiro de 2021. 

 

 

 

VINICIUS MAGNO FILGUERA 

Prefeito Municipal 

 

Registrada, publicada e arquivada na Secretaria de Governo e Planejamento, 

data supra. 

 

 

 

TULIO CHAUD COLFERAI 

Secretário de Governo e Planejamento 


