
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 4.058, DE 16 DE JULHO DE 2021. 

Regulamenta a Lei nº 2.127, de 14 de Julho de 2021, que 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, e dá outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições conferidas pelo art. 65, da Lei Orgânica Municipal; e, 

Considerando, as medidas temporárias emergenciais destinadas ao setor do comércio 

para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 

Federal nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente da pandemia de Coronavírus (COVID-19), de que trata a Medida 

Provisória nº 950, de 8 de abril de 2020; e 

Considerando o disposto na Lei nº 2.127 de 14 de Julho de 2021, 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fazem jus ao Benefício Eventual Municipal - BEM, de que trata A Lei nº 2.127 

de 14 de Julho de 2021, com percepção de subvenção econômica, em caráter emergencial, às 

Empresas de qualquer porte e os Microempreendedores Individuais, afetados economicamente 

por Decretos Municipais, editados a partir de 07/06/2021 que impõem restrições em seus 

horários de funcionamento, e que preencham os 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, ou autodeclaração firmada pela empresa ou microempreendedor 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. 2º. A empresa ou microempreendedor individual que apresentarem autodeclaração 

deverão fazer constar que: 



 
 
 
 
 

I – tiveram ações/atividades normais, anterior a publicação dos Decretos Municipais, 

constando o ramo de atividade e a data de início das atividades; 

II – tiveram as suas atividades interrompidas ou reduzidas por força das medidas de 

isolamento social adotadas em razão da pandemia causada pelo COVID -19; 

 

III – residem e exercem atividades empresariais ou microempresariais no Município de 

Irineópolis; 

 

IV – não constituem espaços criados pela administração pública de qualquer esfera ou 

vinculados a ela; 

 

V – os respectivos responsáveis pela sua gestão, pessoa física ou jurídica, não estão 

recebendo nenhum benefício relacionado a COVID-19; 

 

Parágrafo único. O cadastramento, a homologação e a categorização do interessado no 

cadastro asseguram o recebimento automático do subsídio previsto no artigo 2º da Lei nº2.127, 

de 14 de Julho de 2021, vinculado a disponibilidade financeira e orçamentária do Município. 

 
Art. 3º. As Empresas de qualquer porte e os Microempreendedores Individuais, 

registradas até o dia 07 de junho de 2021, receberão o Benefício 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 base 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 Benefício Eventual Municipal – BEM será proporcional ao número de dias a 

que o estabelecimento sofreu restrições quanto ao seu horário de funcionamento. 

§2º A subvenção econômica será paga aos beneficiários, por meio de transferência 

bancária. 

 

Art. 4º As despesas decorrentes da subvenção econômica será consignada na 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. 5º As pessoas jurídicas estabelecidas nesta LEI, terão o prazo de sessenta dias para 

adesão ao programa, a partir da publicação deste DECRETO. 

Art. 6º. A subvenção econômica será paga em até 30 (trinta) dias úteis após a data de 

requerimento, devidamente autorizado pela SEAF, desde que haja disponibilidade financeira e 

orçamentária. 

Art. 7º. Caberá à SEAF a gestão de todo o processo relativo ao pagamento da subvenção 

prevista na Lei nº 2.127/2021 e regulamentada por este Decreto. 



 
 
 
 
 

Art. 8º. Fica aprovado o modelo de requerimento de cadastro ao benefício de que trata 

a Lei nº 2.127, de 14/07/2021, na forma expressa no anexo único deste Decreto. 

Art. 9º. Se for constatado que houve fraude nas informações prestadas com a finalidade 

de enquadramento no benefício eventual – BEM, fica o beneficiado obrigado a devolução com 

juros e correção monetária dos valores recebidos a esse título, podendo inclusive ser protestado 

pelo não cumprimento dessa obrigação, e ser inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação e vigorará até 30 (trinta) 

dias após a vigência dos Decretos de restrições, expedidos pelo Poder Público Municipal, com 

vistas ao enfrentamento ao estado de calamidade pública, em decorrência da pandemia do 

Coronavírus (COVID-19).  

 

Irineópolis (SC), 16 de julho de 2021. 

 

LADEMIR FERNANDO ARCARI 

Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ANEXO UNICO - DECRETO Nº 4.058, DE 16 DE JULHO DE 2021. 

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL – BEM. 

 

ANÁLISE CONCLUSIVA PARA ENQUADRAMENTO NO BENEFÍCIO 

    SIM        NÃO          JUSTIFICATIVA: ___________________________________________________________________ 

                                    _____________________________________________________________________________________ 

     

  Assinatura do(s) Avaliador(es): _________________________ _______________________ 

 

 

  NOME ESTABELECIMENTO: RAMO DE ATIVIDADE: 

CNPJ:    ENDEREÇO 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: CPF: 

TELEFONE(s):  DADOS BANCÁRIOS (Banco,Ag.Conta ou chave PIX): 

APROVADO 

Local e data: ____________________   Assinatura: _________________________ 

 

    Nos termos da Lei Municipal nº 2.127/2021, de 14/07/2021, que 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, a pessoa jurídica acima 

qualificada, por seu representante legal também nominado DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas 

da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos de legislação vigente, que cumpre todos os requisitos exigidos 

para pleitear o benefício, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos na Lei nº 2.127/2021 e ainda DECLARO: 

 (  ) estar registrada em pelo menos uma das atividades principais ou secundárias as quais os Decretos Municipais impuseram 

restrições ao horário de funcionamento (anexar CNPJ);                    Sim (  )  Não (  ) 

 (  ) possuir alvará de funcionamento vigente em 07/06/2021 (anexar cópia do Alvará);                  Sim (  )  Não (  ) 

 (  ) a empresa, seus sócios ou microempreendedor individual não deverá estar inscrito em dívida ativa, junto a Fazenda Municipal 

anterior a data de 31/12/2019; ( para empresas de qualquer porte anexar composição atual do quadro societário);    Sim (  )  Não (  )  

 (  ) declaro sob as penas da Lei que, o titular da empresa (e/ou sócios) não possuem outra fonte de renda;                Sim (  ) Não (  ) 

 (  ) comprovo o funcionamento regular de atividades até 07/06/2021, nos horários em que se impuseram restrições ao     

funcionamento pelos Decretos Municipais através da:         

  (  ) apresentação de cupom fiscal, anterior a 07/06/2021 dentro do horário das restrições; ou  Sim (  )  Não  (  ) 

       (  ) outra forma de comprovação de funcionamento aceitável pelo Município.    Sim (  )  Não  (  ) 

 (  ) declaro sob as penas da Lei, que este estabelecimento funcionava dentro dos horários em que foram impostas as restrições de 

funcionamento, através de Decretos municipais.            Sim (  )  Não  (  )  

     

RATIFICAMOS A AUTODECLARAÇÃO    

 ___________________________   __________________________  _______________________                 

 

Local e data   Assinatura – (Vigilância Sanitária Municipal/Polícia Militar). 

 
           

 Nestes Termos, Pede Deferimento.     *Análise do(s) responsável(eis) pela avaliação: (Sim ou Não).  

 

__________________________ ______________________________ 

   Local e data   Assinatura 

  

  
 
 

 

 

 


