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LEI N.º 2.601, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 

 

INSTITUI O “PROGRAMA ABRAÇO 

SOLIDÁRIO” DE TRANSFERÊNCIA 

EMERGENCIAL DE RENDA PARA OS 

RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE 

COQUEIRAL, OBJETIVANDO MINIMIZAR 

OS EFEITOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DA 

PANDEMIA ORIGINADA PELA COVID-19. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, 

ESTADO DE MINAS GERAIS, APROVA E 

EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A 

SEGUINTE LEI: 

 

 

Art. 1.º Fica instituído o “Programa Abraço Solidário” de Transferência 

Emergencial de Renda para os residentes no Município de Coqueiral, objetivando 

minimizar os efeitos sociais e econômicos da pandemia originada pela COVID-19. 

 

Art. 2.º O programa se destina às pessoas que se apresentem em condições de 

pobreza e vulnerabilidade e será concedido pelo prazo de 4 (quatro) meses, podendo ser 

prorrogado por igual período, por ato motivado do Poder Executivo, durante a vigência da 

emergência de saúde pública de importância nacional, reconhecida pela Lei Federal n.º 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020.   

 

Art. 3.º O auxílio financeiro será concedido, mensalmente às famílias inscritas no 

Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e avaliado pelo respectivo Conselho de 

Assistência Social e que atendam, cumulativamente aos seguintes requisitos:  

 

I. Que se encontrem em situação de vulnerabilidade social;  

II. Que integrem família de baixa renda, considerada como sendo aquela com 

renda familiar mensal per capita de até meio salário, conforme definido pelo 

Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007;  

III. Que sejam residentes no Município de Coqueiral. 
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Art. 4.º O auxílio será concedido no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

em parcelas mensais e sucessivas, às famílias com renda mensal per capita de até R$ 

178,00 (cento e setenta e oito reais), estabelecidos pelo Decreto 9.396 de 30 de maio de 

2018. 

 

Art. 5.º Somente será concedido o auxílio àquelas famílias que estiverem inscritas 

no CadÚnico. 

 

Parágrafo único. Para ser beneficiado pelo “Programa Abraço Solidário” de 

Transferência Emergencial de Renda, o Cadastro Único do candidato, ou de seu grupo 

familiar deverá estar ativo e atualizado dentro de um período de 1 (um) ano. 

 

Art. 6.º O benefício será concedido por meio de cartão magnético e os respectivos 

créditos somente deverão ser utilizados exclusivamente para a aquisição de alimentação e 

medicamentos. 

 

§ 1.º A família que comprar outros itens que não sejam alimentos e/ou 

medicamentos perderá o benefício.  

 

§ 2.º Os estabelecimentos que comercializarem produtos não referidos no caput 

deste artigo estão sujeitos à multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

 

§ 3.º Em caso de reincidência, o estabelecimento sujeitar-se-á, cumulativamente, à 

multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

 

Art. 7.º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotação 

orçamentária própria. 

 

Art. 8.º Esta Lei entra vigor na data de sua publicação.  

 

 

Coqueiral (MG), 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 


