
 
 
 
 
 
 

 

 

LEI Nº 2.127, DE 14 DE JULHO DE 2021. 

 

Institui o Benefício Eventual Municipal – BEM, para 

Empresas de qualquer porte e Microempreendedores 

Individuais, afetados economicamente pela edição de 

Decretos Municipais a partir de 07/06/2021, e que impõem 

restrições em seus horários de funcionamento. 

 

LADEMIR FERNANDO ARCARI Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado 

de Santa Catarina.  

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores 

aprovou e eu SANCIONO a seguinte,  

 

L E I: 

 

Art. 1º Fica autorizado o pagamento de subvenção econômica, em caráter 

emergencial, às Empresas de qualquer porte e aos Microempreendedores Individuais, 

cadastradas nos grupos de atividades econômicas especificadas nesta LEI, afetados 

economicamente por Decretos Municipais, editados a partir de 07/06/2021 e que 

impõem restrições em seus horários de funcionamento. 

 

Parágrafo único. O direito à percepção do auxílio de que trata esta LEI depende 

da constatação de disponibilidade orçamentária e financeira, bem como do cumprimento 

dos demais requisitos previstos em LEI. 

 

Art. 2º As Empresas de qualquer porte e os Microempreendedores Individuais, 

registradas até o dia 07 de junho de 2021, receberão o Beneficio Eventual Municipal – 

BEM no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) por cada período de 30 dias de 

restrições ao seu horário de funcionamento, tendo como data para o primeiro pagamento 

o dia 06/07/2021. 

 

 § 1º Quando o período de restrições ao seu horário de funcionamento for inferior 

a 30 dias o valor do Beneficio Eventual Municipal – BEM será proporcional ao número 

de dias a que o estabelecimento sofreu restrições quanto ao seu horário de 

funcionamento. 

 

§ 2º O recebimento do Beneficio Eventual Municipal - BEM que trata o caput 

deste artigo está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: 

 

I. estar registrada em pelo menos uma das atividades principais ou secundárias as 

quais os Decretos Municipais impuseram restrições ao horário de 

funcionamento; 

II. possuir alvará de funcionamento vigente em 07/06/2021; 



 
 
 
 
 
 

III. a empresa, seus sócios ou o microempreendedor individual não deverá estar 

inscrito em dívida ativa, junto a Fazenda Municipal anterior a data de 

31/12/2019; 

IV. comprovar o funcionamento regular de suas atividades até 07/06/2021, nos 

horários em que se impuserem restrições ao funcionamento pelos Decretos 

Municipais (cupom fiscal, declaração firmada pela empresa ou 

microeempreendedor individual, referendada pelo serviço de fiscalização da 

vigilância sanitária municipal ou pela Policia Militar local, ou outra forma 

adequada de comprovação de funcionamento que possa ser apresentada pela 

empresa ou MEI e aceitável pelo Município); 

V. os sócios da empresa ou titulares da MEI não podem possuir outra fonte de 

renda. 

 

Art. 3º As despesas criadas por esta LEI, serão custeadas integralmente com 

recursos próprios do Município ao amparo da seguinte dotação orçamentária: 

PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Manutenção da Secretaria da Administração 

3.3.50.00.00.00.00.00.00.00 Transferências a instituições Privadas. 

 

Art. 4º As pessoas jurídicas estabelecidas nesta LEI, terão o prazo de sessenta 

dias para adesão ao programa, a partir da publicação do DECRETO de Regulamentação 

desta LEI. 

 

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a fazer os ajustes orçamentários 

necessários à implementação desta LEI. 

 

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará as formas e os prazos para cadastro, 

solicitação e pagamento do Beneficio Eventual Municipal - BEM de que trata esta LEI 

por ATO normativo próprio. 

 

 Art. 7º O Poder Executivo poderá regulamentar os casos omissos da presente lei 

mediante Decreto. 

 

Art. 8º Esta LEI entra em vigor na data de sua publicação valida até 30 dias após 

a publicação do ultimo Decreto Municipal que restringe horários de funcionamento em 

virtude da necessidade da tomada de medidas restritivas de combate ao COVID-19. 

Irineópolis (SC), 14 de Julho de 2021. 

 

 

LADEMIR FERNANDO ARCARI 

Prefeito Municipal. 


