06/04/2021

SEI/CLDF - 0362370 - Redação Final

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
Secretaria Legislativa

PROJETO DE LEI Nº 1.725 DE 2021
REDAÇÃO FINAL
Institui benefício emergencial para a
população
em
situação
de
vulnerabilidade
social
do
Distrito
Federal.
A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:
Art. 1º Fica instituído benefício emergencial à população em situação de vulnerabilidade
social do Distrito Federal, causada ou agravada pela pandemia de Covid-19.
§ 1º O benefício emergencial a que se refere o caput destina-se aos indivíduos ou famílias:
cuja renda familiar mensal per capita seja de até meio salário mínimo; cuja renda familiar mensal
total seja de até 3 salários mínimos.
§ 2º O valor do benefício emergencial é de R$ 408,00 mensais.
§ 3º O benefício emergencial tem vigência enquanto durarem os efeitos da pandemia de
Covid-19.
§ 4º Para fins de recebimento do benefício emergencial, os indivíduos e famílias
demandantes devem estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal –
CadÚnico ou incluídos nos sistemas eletrônicos cadastrais vinculados ao órgão gestor da assistência
social do Distrito Federal, até que sejam inscritos no CadÚnico.
Art. 2º O benefício emergencial é repassado aos indivíduos ou famílias independentemente
do recebimento de outros benefícios socioassistenciais ou previdenciários e não é computado como
renda para fins de acesso a esses benefícios.
Art. 3º A dotação orçamentária para execução do benefício emergencial para a população
em situação de vulnerabilidade social do Distrito Federal corre por conta do orçamento do Poder
Executivo, por meio do órgão competente, suplementada se necessário.

Parágrafo único.

Em caso de inexistência ou insuficiência de dotação orçamentária adequada
para atender o benefício emergencial, o Poder Executivo deve encaminhar projeto de lei de crédito
adicional para criar ou suplementar a dotação necessária.
Art. 4º O Poder Executivo deve regulamentar esta Lei no prazo de 30 dias, a contar da data
de sua publicação.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 10 de março de 2021.
MANOEL ÁLVARO DA COSTA

Secretário Legislativo

Documento assinado eletronicamente por MANOEL ALVARO DA COSTA - Matr. 15030,
Secretário(a) Legislativo(a), em 16/03/2021, às 10:42, conforme Art. 22, do Ato do
Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito
Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.
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