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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº -----/2021 

 

 

Institui o Programa Estadual de 

Renda Básica Emergencial de 

Pernambuco.  

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO  

DECRETA: 

 

 

 

Art. 1. Fica instituído o Programa Estadual de Renda Básica Emergencial de Pernambuco, 

com objetivo de fornecer o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais, 

inicialmente pelo período de 6 (seis) meses, para núcleos familiares que vivam com até R$ 

89,00 (oitenta e nove reais) per capita. 

 

 

Art. 2. Este Programa busca auxiliar a renda de núcleos familiares que, em decorrência da 

pandemia de Covid-19 e das medidas restritivas governamentais, estão sofrendo um 

decréscimo nas suas percepções mensais regulares.  

 

 

Art. 3. Para fins de alcance desta Lei, consideram-se núcleos familiares todas as formas de 

união consensual entre pessoas que para este fim se constituam, em co-habitação, sejam 

estes monoparentais, biparentais, pluriparentais ou sem descendentes, e que se baseiem em 

laços afetivos. 

 

Parágrafo Único. Este dispositivo se aplica aos núcleos familiares em situação de rua. 

 

 

Art. 4. O benefício se estenderá, inicialmente, pelo período de 6 (seis) meses, com aportes 

mensais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), podendo ser prorrogado a 

qualquer momento pelo Poder Executivo Estadual, por tantas vezes quantas forem 

necessárias, inclusive podendo ser convertido em política distributiva permanente mesmo 

após o término da pandemia de Covid-19. 

 

 

Art. 5. Para estabelecer os núcleos familiares contemplados pelo benefício, o Governo 

Estadual deve usar o registro do Cadastro Único – CadÚnico.  
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Parágrafo único. Concomitantemente à execução deste Programa, o Poder Executivo deverá 

realizar uma busca ativa de núcleos familiares que se enquadrem nos critérios de 

recebimento da Renda Básica Emergencial mas que não estão cadastrados no CadÚnico.  

 

 

Art. 6. Este Programa se destina aos núcleos familiares que não recebam outros benefícios 

de auxílios emergenciais, relativos à pandemia, tanto do Governo Federal quanto dos 

Poderes Municipais. 

 

 

Art. 7. Deverão ser atendidos pelo presente Programa Estadual de Renda Básica 

Emergencial de Pernambuco núcleos familiares considerados em situação de pobreza 

extrema com renda per capita de até R$ 89,00 (oitenta e nove reais), que não estejam 

recebendo nenhum outro auxílio emergencial. 

 

Parágrafo Único. A presente Lei se baseia pelos critérios adotados pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) em relação à categoria de pobreza extrema, cujo 

parâmetro atualmente estabelecido é de até R$ 89,00 (oitenta e nove reais) per capita. Caso 

o parâmetro ora fixado seja corrigido, o Programa deverá atualizar os respectivos valores se 

baseando pelos noveis critérios estabelecidos pelo IBGE para a categoria de pobreza 

extrema. 

 

 

Art. 8. O Programa Estadual de Renda Básica Emergencial de Pernambuco deve 

contemplar, prioritariamente, mas não taxativamente, os núcleos familiares que atendam 

aos seguintes critérios: 

 

I – habitantes dos 10 municípios com menor IDH do Estado; 

II – integrantes de populações indígenas; 

III – integrantes de comunidades quilombolas; 

IV – que sejam compostos por pessoas cumprindo pena privativa de liberdade; 

V – que sejam compostos por pessoas com deficiência; 

VI – que sejam compostos por pessoas em situação de rua; 

VII – habitantes de comunidades ou bairros periféricos; 

VIII – habitantes de municípios em situação de calamidade pública em virtude da estiagem. 

 

 

Art. 9. O pagamento do benefício previsto nesta Lei será feito prioritariamente à mulher 

componente do núcleo familiar que seja maior de idade ou emancipada. 
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§1º. A prioridade no pagamento do benefício se estende a todas as mulheres, independente 

de identidade de gênero. 

 

§2º. Os benefícios previstos nesta Lei se estendem a todos os núcleos familiares, inclusive 

aos que não possuem mulheres. 

 

 

Art. 10. O Poder Público poderá receber aportes da iniciativa privativa ou de outros entes 

federados para a complementação do valor necessário à implementação do Programa 

Estadual de Renda Básica Emergencial de Pernambuco. 

 

§ 1º. É do Governo Estadual a prerrogativa de destinar os valores de acordo com os 

critérios fixados na presente Lei, não podendo ter como contrapartida para a doação da 

iniciativa privada a vinculação da destinação específica para um local ou grupo de interesse 

do remetente doador.  

 

§2º. O Governo Estadual deverá buscar mecanismos legais que facilitem as doações 

particulares de empresas, oferecendo incentivos ao setor privado que deseje contribuir com 

o Programa. 

 

Art.  11. Os recursos públicos referentes à implementação do Programa Estadual de Renda 

Básica Emergencial de Pernambuco serão oriundos de dotações orçamentárias passíveis de 

anulação de despesa da Lei Orçamentária Anual (LOA). 

 

Parágrafo Único. Sem prejuízo das despesas orçamentárias passíveis de anulação e 

utilização como crédito suplementar na LOA 2021, em caso de renovação do Programa 

para os anos subsequentes em que não haja especificação na respectiva LOA, os recursos 

oriundos de dotações orçamentárias passíveis de anulação daquele referente ano que forem 

identificados pelo Poder Executivo Estadual devem ser utilizados como crédito suplementar 

para o presente Programa. 

 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

Justificativa 

 

Pernambuco possui, atualmente, cerca de 321.000 (trezentos e vinte e um mil) casos de 

contaminação e quase 3.500 (três mil e quinhentas) mortes por Covid-19. São números 

gravíssimos, que explicitam as dificuldades de enfrentamento a essa crise sanitária. Neste 

sentido, entende-se como fundamental uma série de medidas integradas e concomitantes 
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que sejam capazes de dirimir o alastramento do vírus e o contágio. A principal destas é o 

isolamento social.  

Nada obstante, apenas a quarentena implementada de maneira isolada não tem o condão de 

garantir segurança financeira para diversas famílias vulneráveis. Isto porque a imposição da 

necessária medida, sem quaisquer outros subsídios, impede que muitos trabalhadores e 

trabalhadoras informais, microempresários individuais, desempregados, imigrantes, 

moradores de rua, trabalhadoras do sexo, estudantes, artistas, entre outros, obtenham 

condições mínimas para a sua subsistência, restando-lhes como alternativa expor-se aos 

riscos de contaminação e infringir as normas impostas na busca por manter suas 

necessidades básicas como alimentação, moradia e transporte.  

Neste cenário, cumpre destacar que, já em 2019, Pernambuco era o terceiro estado mais 

desigual do Brasil, com um índice de concentração de renda de 0,573, atrás apenas de 

Sergipe (0,580) e Roraima (0,576), de acordo com a Síntese de Indicadores Sociais 2020, 

divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No mesmo sentido, 

Recife lidera o ranking das capitais brasileiras com maiores índices de desigualdade social. 

Juntamente, no estado de Pernambuco, estão registradas atualmente no CadÚnico um total 

de 2.002.166 (dois milhões, duas mil, cento e sessenta e seis famílias), sendo que 60% 

dessas (1.200.531 – um milhão duzentas mil quinhentas e trinta e uma pessoas), pelos 

critérios do IBGE, vivem em situação de pobreza extrema, com renda de R$ 0,00 a 89,00 

(zero a oitenta e nove reais) mensais per capita.  

A crise gerada pela pandemia da Covid-19 acirrou as desigualdades já existentes no país, 

desnudando e aprofundando uma realidade há muito denunciada pelos movimentos sociais, 

especialmente de negros e de mulheres. O enorme contingente de trabalhadores e 

trabalhadoras informais foi forçado a ficar em casa, perdendo assim suas possibilidades de 

geração de renda. A consequência disto foi o encurralamento dessas famílias já vulneráveis 

à situação de fome e de miséria extrema. Neste contexto, Pernambuco fechou o ano de 

2020 com uma taxa de desemprego de 16,8%, a quinta maior do país. O estado perdeu 
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5.163 (cinco mil, cento e sessenta e três) vagas de empregos formais durante a pandemia, e 

destas, 99,5% pertenciam a mulheres. 

Estes dados estarrecedores revelam o fenômeno de feminização da pobreza, um processo de 

precarização e sistemático empobrecimento das mulheres. Tal dinâmica complexa conta 

com diversos fatores, tais como as múltiplas jornadas do trabalho produtivo e reprodutivo 

(doméstico), o racismo estruturante da sociedade, o encurralamento das mulheres aos piores 

ou mais precários postos de trabalho, com baixa possibilidade de ascensão, a informalidade, 

o desemprego, o desalento e as diferenças salariais de gênero. Diante da violenta estimativa 

de que a quase totalidade dos postos de trabalho formal perdidos no período eram 

anteriormente ocupados por mulheres, vê-se que a pandemia se revela como mais um 

elemento conjuntural que contribui para a consolidação deste fenômeno precarizante. 

Destaca-se, ainda, que o perfil destas pessoas é majoritariamente composto de mulheres 

negras, com filhos, que são chefes de família. As desigualdades de gênero no mercado de 

trabalho se aprofundam nesse contexto, portanto. 

A taxa de informalidade também diminuiu no estado em 2020, de 48,8% em 2019 para 

48,1% no ano passado. Esse índice corresponde aos trabalhadores sem carteira, 

trabalhadores domésticos sem carteira, empregador sem CNPJ, conta própria sem CNPJ e 

trabalhador familiar auxiliar. De acordo com os dados apresentados pelo IBGE, a queda no 

número de trabalhadores informais não se relaciona à criação de novos empregos formais, 

mas ao fato de os trabalhadores informais terem perdido suas ocupações ao longo do ano. 

Neste sentido, tem-se um quadro de empobrecimento generalizado que possui um forte viés 

racial e de gênero, revelando que as principais vítimas da pandemia, não apenas da 

perspectiva sanitária, como também socioeconômica, são as populações que já são 

extremamente vulneráveis. Destarte, considerando o quadro ora em tela, entende-se 

fundamental e urgente a implementação de um programa de renda básica emergencial, que 

ajude a população pernambucana que vive na extrema pobreza, e que está ainda mais 

vulnerável, a atravessar este período tão difícil da pandemia. 
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A implementação de um programa de renda básica emergencial não apenas é necessária, 

como possível. A um lado, no plano da necessidade, tem-se que a medida se justifica pelos 

aterradores dados apresentados e que se projetam por todo o país. O patente 

aprofundamento das vulnerabilidades socioeconômicas é depreendido, inclusive, da 

iniciativa a nível nacional da implementação de um auxílio emergencial, que vigorou até o 

final de 2020. Foi através da pressão de diversos setores populares, de parlamentares da 

oposição e de especialistas de todo o país que o Governo Federal implantou, como medida 

urgente e temporária, este novo programa de renda mínima para além do Bolsa Família.  

Promulgado através da Lei nº. 13.982, de 02 de abril de 2020, o auxílio emergencial, nos 

termos da própria norma, foi apenas uma das “medidas excepcionais de proteção social a 

serem adotadas durante o período de enfrentamento de emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19)”. Inicialmente, o auxílio 

consistia em 3 parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais) aos cidadãos maiores de idade que 

cumprissem um conjunto de exigências que visavam identificar a “miserabilidade” familiar. 

Posteriormente, este mesmo auxílio foi estendido para novas parcelas, desta vez de 

R$300,00 (trezentos reais). Tal medida foi fundamental para a manutenção de políticas de 

isolamento social em todo país, evitando que a fragilidade já estabelecida no cotidiano das 

famílias que vivem na linha da pobreza extrema não restasse ainda mais aprofundada. 

Em algumas localidades do Brasil, já foram aprovados ou estão em discussão diversos 

projetos de lei que trazem em seu bojo propostas de programas de renda básica, seja esta 

emergencial ou permanente. Todos têm em comum o esforço de oferecer condições 

mínimas para que as populações mais vulnerabilizadas enfrentem a pandemia de COVID-

19. Em Belém, capital do Pará, o Prefeito Edmilson Rodrigues instituiu em janeiro do 

corrente ano o programa de renda cidadã “Bora Belém”, através da lei 9.665/2021. O Bora 

Belém tem como medida o pagamento de benefício assistencial eventual temporário no 

valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), destinado aos que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social. A lei não estabelece com maiores detalhes o público 

destinatário, e prevê apenas que o benefício assistencial eventual observará os princípios da 
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universalidade, proporcionalidade, distributividade e seletividade, na forma como 

determina o art. 194 da Constituição da República. Prevê também que os(as) 

beneficiados(as) não poderão acumular com outros benefícios da assistência social 

existentes que a família já perceba. Por fim, estabelece que as despesas decorrentes 

correrão à conta de dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social, 

oriundas de recursos próprios do Município e/ou de recursos repassados pela esfera 

estadual, ou, ainda, de convênios firmados com outros entes públicos, podendo ser proposta 

abertura de crédito adicional especial referente à inclusão de rubrica orçamentária 

específica. 

No Recife, o vereador Ivan Moraes e a vereadora Dani Portela protocolaram uma Indicação 

ao Prefeito João Campos para a criação de um Programa de Renda Básica Permanente para 

a cidade. A proposta apresentada está baseada nos seguintes princípios e parâmetros: a) a 

defesa de políticas de combate às desigualdades raciais, de gênero e sociais; b) a defesa da 

renda básica como direito humano indivisível, inegociável e fundamental; c) a defesa do 

combate à fome e à miséria por meio do fortalecimento de políticas públicas de 

transferência de renda para cerca de 30.000 (trinta mil) famílias recifenses, cadastradas no 

CadÚnico, com renda mensal per capita inferior a R$145,00 (cento e quarenta e cinco 

reais). O valor do auxílio mensal está previsto em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e 

corresponde a um valor anual de R$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de 

reais), com recursos oriundos de otimização/realocação do orçamento público.  

Na esteira desta proposta, recentemente, o prefeito da capital pernambucana anunciou 

programa de Auxílio Municipal Emergencial (AME), compreendendo a necessidade de 

implementação de tal medida ante a urgência do isolamento social no enfrentamento à 

pandemia. Demais disto, retomando ao plano federal, tem-se que neste mês de março foi 

aprovado um novo auxílio emergencial, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 

considerando precisamente a evidente e consubstanciada necessidade de reimplementação 

deste programa para a garantia do isolamento social, como forma de dirimir o 

aprofundamento das desigualdades socioeconômicas. 
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A outro lado, para além da dimensão da necessidade, a possibilidade de realização do 

programa também se apresenta como concreta. Com base nas informações presentes na Lei 

Orçamentária Anual do Estado de Pernambuco para o exercício financeiro de 2021, 

identifica-se ser viável a canalização de recursos para a implantação da presente demanda. 

Após análise criteriosa do orçamento, foram localizadas verbas possíveis de serem 

redirecionadas para a contemplar esta necessidade que se impõe. Para isto, no estudo, foram 

consideradas apenas ações vinculadas ao Poder Executivo, na fonte de recursos - 0101 

(Recursos Ordinários - Administração Direta), pois sabe-se que os demais poderes possuem 

autonomia financeira e orçamentária, estando, portanto, fora do âmbito da atividade 

parlamentar.  

 

Igualmente, o estudo evitou interferência nos orçamentos das Secretarias de Saúde, 

Educação e Esportes, Defesa Social, Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, 

Desenvolvimento Urbano e Habitação, Cultura, Trabalho, Emprego e Qualificação. Mulher 

e Meio Ambiente e Sustentabilidade. Destarte, foram consideradas apenas ações que 

possuíssem, por grupo de Natureza da Despesa: a) 3 (Outras Despesas Correntes); e b) 4 

(Investimentos); sendo estas consideradas dotações passiveis de dedução de recursos, 

especialmente ante a urgência desta medida essencial. Neste sentido, não é apenas 

necessário como possível e viável o estabelecimento de programa que objetive fixar uma 

renda básica emergencial para as populações em situação de pobreza extrema, cuja 

insegurança já estabelecida se aprofunda ainda mais com o desenrolar da pandemia. 

A partir de tal análise, pensou-se num programa que atenda, no mínimo, 70.000 (setenta 

mil) núcleos familiares, número que pode ser ampliado a depender da capacidade de 

mobilização de recursos do Poder Executivo e das doações do setor privado. Os núcleos 

familiares seriam assistidos com o valor mensal de R$ 350,00, por um período de 06 (seis) 

meses. Assim, o o volume total de recursos públicos a ser investido no programa restaria 

em torno de R$ 159.889.600,00 (cento e cinquenta e nove milhões oitocentos e oitenta e 

nove mil e seiscentos reais), sem prejuízo das doações do setor privado, conforme a tabela a 

seguir: 
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FONTES DE RECURSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

Secretaria Programa Atividade Valor deduzido 
Percentual 

deduzido do 
total da Ação 

Secretaria de 
Planejamento e 

Gestão 

0993 - Aprimoramento 
Contínuo do Modelo de 
Gestão 

4100 - Consolidação do 
Modelo Todos por 
Pernambuco 

R$ 1.005.000,00 3% 

1078 - Juntos Por 
Pernambuco - 
Fortalecimento do 
Desenvolvimento 
Municipal em áreas 
estratégicas através do 
FEM 

4627 - Apoio a 
implementação de 
planos de trabalhos 
municipais de 
Investimento em Áreas 
Estratégicas 

R$ 12.000.000,00 20% 

Secretaria de 
Infraestrutura e 

Recursos Hídricos 

0342 - Desenvolvimento 
do Sistema de 
Transporte Aeroviário 

0703 - Execução de 
Ações de Infraestrutura 
Aeroviária 

R$ 1.308.500,00 70% 

0451 - Apoio gerencial e 
tecnológico para a 
promoção de 
infraestrutura 

2967 - Gestão das 
Atividades da Secretaria 
de Infraestrutura e 
Recursos Hídricos 

R$ 1.000.000,00 11% 

0927 - Caminhos de 
Pernambuco 

4096 - Conservação da 
Malha Viária no Estado 

R$ 1.000.000,00 0,4% 

0927 - Caminhos de 
Pernambuco 

1045 - Restauração e 
melhoria da malha 
viária no Estado 

R$ 3.623.000,00 5% 

0927 - Caminhos de 
Pernambuco 

4134 - Expansão da 
Cobertura da Malha 
Viária no Estado 

R$ 4.030.900,00 12% 

Secretaria da 
Controladoria 

Geral do Estado 

0452 - Apoio Gerencial e 
Tecnológico para 
Promoção do Modelo de 
Gestão 

4371 - Gestão das 
Atividades da Secretaria 
da Controladoria Geral 
do Estado 

R$ 1.361.200,00 5% 

Gabinete de 
Projetos 

Estratégicos 

0444 - Apoio Gerencial e 
Tecnológico para 
Promoção do Trabalho e 
Competitividade 

2919 - Gestão das 
Atividades do Gabinete 
de Projetos Estratégicos 

R$ 1.000.000,00 31% 

Assessoria 
Especial do 
Governador 

0064 - Gestão Superior 
do Governo do Estado 

0006 - Divulgação 
Governamental em 
Todos os Meios de 
Comunicação 

R$ 42.986.000,00 100% 

Secretaria de 
Administração 

0452 - Apoio Gerencial e 
Tecnológico para 
Promoção do Modelo de 
Gestão 

4376 - Gestão das 
Atividades da Secretaria 
de Administração 

R$ 1.971.900,00 2% 

0452 - Apoio Gerencial e 
Tecnológico para 
Promoção do Modelo de 
Gestão 

4351 - Gestão das 
Atividades da Agencia 
Estadual de Tecnologia 
da Informação - ATI 

R$ 1.361.200,00 4% 

1010 - Estruturação do 4164 - Disseminação de R$ 31.208.400,00 100% 
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Sistema Estadual de 
Informação de Governo 

Infraestrutura 
Corporativa e Serviços 
Compartilhados de 
Tecnologia da 
Informação - TI para o 
Governo 

Secretaria de 
Ciência, Tecnologia 

e Inovação 

0444 - Apoio Gerencial e 
Tecnológico para a 
promoção do Trabalho e 
Competitividade 

4379 - Gestão das 
atividades da Secretaria 
de Ciência Tecnologia e 
Inovação 

R$ 4.000.000,00 30% 

Secretaria de 
Turismo e Lazer 

0925 - Ampliação e 
Adequação da 
Infraestrutura para o 
Turismo 

4142 - Expansão e 
Qualificação de 
Equipamentos 
Turísticos 

R$ 1.000.000,00 19% 

0004 - Promoção e 
Apoio à comercialização 
do Destino Turístico 

4312 - Promoção de 
Pernambuco como 
Destino Turístico 

R$ 13.160.700,00 100% 

0444 - Apoio Gerencial e 
Tecnológico para a 
promoção do Trabalho e 
Competitividade 

4394 - Gestão das 
atividades da Secretaria 
de Turismo e Lazer 

R$ 1.227.700,00 18% 

0925 - Ampliação e 
Adequação da 
Infraestrutura para o 
Turismo 

1520 - Apoio a Gestão 
dos Setores de Turismo 
e Lazer do Estado 

R$ 8.494.400,00 64% 

1004 - Descentralização 
das Atividades 
Econômicas e das 
Cadeias Produtivas 

4146 - Fomento à 
Atividade Turística no 
Estado 

R$ 10.000.000,00 72% 

0444 - Apoio Gerencial e 
Tecnológico para a 
promoção do Trabalho e 
Competitividade 

4357 - Gestão das 
Atividades da Empresa 
de Turismo de 
Pernambuco S/A - 
EMPETUR 

R$ 7.000.000,00 22% 

Secretaria de 
Desenvolvimento 

Econômico 

1064 - Viabilização da 
Infraestrutura 
Necessária à 
Interiorização do 
Desenvolvimento 

3186 - Implementação 
de Empreendimentos 
Estruturadores 

R$ 8.310.000,00 33% 

0444 - Apoio Gerencial e 
Tecnológico para a 
promoção do Trabalho e 
Competitividade 

4383 - Gestão das 
atividades da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico 

R$ 2.840.700,00 37% 

TOTAL R$ 159.889.600,00 

Fonte: Portal da Transparência de Pernambuco. 

 

Reitera-se que além da mobilização dos recursos previstos na Lei Orçamentária Anual 

(LOA) de 2021, é imperioso que o Poder Executivo mobilize recursos da iniciativa privada 
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para completar o volume necessário a ser investido no programa. É preciso que o setor 

privado pernambucano se co-responsabilize pelo enfrentamento ao empobrecimento da 

população do estado. A tragédia de grande magnitude que Pernambuco atravessa traz 

consigo o desafio de lidar com essa situação de maneira compartilhada pelos mais diversos 

setores da sociedade. 

 

Ademais, insta salientar que o grave quadro que se desenha no estado revela as diversas 

camadas de vulnerabilidade às quais a população pernambucana está submetida. Para além 

do acirramento das desigualdades sociais e do evidente perigo à saúde pública, a pandemia 

de Covid-19 se refletiu, ainda, em outros aspectos da vida social. Um estudo publicado no 

Brazillian Journal of Health Review intitulado “Violência contra a mulher e feminicídio no 

Brasil - impacto do isolamento social pela COVID-19” levantou os dados das Secretarias 

de Segurança Pública dos estados brasileiros. A análise constatou que houve um 

considerável aumento da violência doméstica e familiar contra as mulheres e do 

feminicídio. O estado de São Paulo apresentou 138% de elevação nos casos de feminicídios 

comparado ao primeiro trimestre de 2018 e de 38% comparado ao mesmo período de 2019. 

Outros estados brasileiros também reportaram um aumento considerado nos casos de 

feminicídios no primeiro trimestre de 2020 em relação ao mesmo período de 2019, sendo 

eles: Ceará (60%), Rio Grande do Sul (73%) e Tocantins (300%). Em Pernambuco, as taxas 

também se elevaram, chegando ao patamar de 26,9% no aumento de casos. 

 

Em razão destes dados, urge a necessidade de não apenas ser estabelecida uma renda básica 

emergencial, como que esta coloque prioritariamente as mulheres como responsáveis pelo 

recebimento do benefício financeiro. Isto porque, para além dos indicadores de feminização 

da pobreza já mencionados, diversos estudos constatam que os programas de distribuição 

de renda, quando preferencialmente destinam as mulheres como titulares, contribuem para 

uma maior autonomia destas pessoas, mitigando situações de violência doméstica, 

causando impacto positivo na redução dos índices de feminicídio e, ainda, fornecendo 

subsídios básicos para a emancipação destas e de seus dependentes. Demais disto, até 

mesmo pelo fenômeno da feminização da pobreza, sabe-se que as mulheres que vivem em 
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situação de miséria são, em regra, mães solo e chefes de família, responsáveis pelo sustento 

de seus dependentes. Destarte, justifica-se a necessidade da titularidade do referido 

programa se dar, prioritariamente, em nome da mulher. 

 

Ainda a respeito da população vulnerável que ora se prioriza na presente análise, 

considerando o fator da feminização da pobreza que a pandemia acirrou, o fato das 

residências mais pobres serem compostas majoritariamente por mães solo, chefes de 

família, implica em arranjos familiares diversos do padrão biparental e heteronormativo. 

Com isso, é imperativo que, ao considerarmos os núcleos familiares atingidos por esta Lei, 

sejam acolhidas e reconhecidas todas as formas de união consensual entre pessoas que para 

este fim se constituam, em co-habitação, sejam estes monoparentais, biparentais, 

pluriparentais ou sem descendentes, e que se baseiem em laços afetivos.  

 

Logo, vê-se que o presente Programa surge a partir da necessidade concreta de se oferecer 

algum amparo econômico a lares que se encontram em situação de extrema 

vulnerabilidade, agravada pelo cenário pandêmico, para que estes possam exercer o 

isolamento social. Dessa forma, além de atentar para o empobrecimento de mulheres e a 

fragilização do trabalho informal, é preciso que o programa seja voltado para atender 

famílias com renda per capita de até R$ 89,00, que não estejam recebendo nenhum outro 

auxílio (nem federal, nem municipal), por compreender que estes sujeitos seriam os mais 

afetados em situações de restrição de circulação de pessoas.  

Ante todo o exposto, pugna-se pela aprovação do presente, para que seja instituído o 

Programa de Renda Básica Emergencial do Estado de Pernambuco, com o escopo de 

preservar milhares de vidas pernambucanas, garatindo condições mínimas para o 

isolamento social daqueles e daquelas que mais precisam. 

 

Sala das Reuniões, em 22 de Março de 2021. 
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JUNTAS 

Deputada 


