
Municipio de IIha Comprida 
Estancia Balnearia 

MENSAGEM 
OF. GP. N°036/2020 

Ilha Comprida, 15 de abril de 2021. 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

E com imensa satisfacao que passamos as maos de Vossas Excelencias, 0 

incluso Projeto de Lei, que dispoe sobre a criacao do Programa de Trabalho, Renda e Qualificacao, 
para protecao as familias em estado de vulnerabiliade, como medida de Enfrentamento a Pandemia do 
COVID19. 

o desafio que se apresenta para os municipios exige uma estrategia que vai 
muito alem da injecao na economia e da ajuda emergencial com cestas basicas aos mais vulneraveis, 
em curto prazo. A situacao requer a forrnulacao e a execucao de uma politica de desenvolvimento 
socioeconornico voltada ao pos-pandemia, ou seja, em longo prazo. Por isso, os pensamentos precisam 
estar voltados para as oportunidades e qualificacao profissional dos nossos municipes. 

Esse Programa fica instituido como uma das maiores iniciativas do Poder 
Executivo em parceria com 0 Legislativo para minimizar os efeitos economicos da pandemia do 
coronavirus (COVID-19) para protecao as familias com a renda comprometida, entres eles os 
beneficiaries do Program a Bolsa Familia (PBF), inscritos no Cadastro Unico para Programas Sociais 
do Governo Federal (CadUnico), cidadaos que ja tinham algum tipo de relacionamento com politicas 
de assistencia social. Alem desses, 0 beneficio abrange tambern trabalhadores informais, autonomos e 
microempreendedores individuais (MEl). 

Diante dessas consideracoes, 0 objetivo deste Programa e 1111l11mlZar as 
consequencias da COVID-19 para 0 mercado de trabalho de nosso municipio, onde se enxerga que 
impactos que a crise pro move aos trabalhadores que vivem da informalidade, os quais nao tern 
auxilio-doenca, aposentadoria nem outros beneficios que os protejam em situacoes de paralisacao das 
atividades produtivas, podem ser irreversiveis.O momenta atual exige a adocao de politicas publicas 
que conduzam a efetivacao do direito a saude e ao trabalho. 

Diante do exposto, queremos solicitar aos Nobres Vereadores, que 0 Projeto 
de Lei submetido atraves da presente, seja apreciado e aprovado por essa Colenda Casa de Leis. 

,..- 
JUNIOR 

efeito Municipal 

RECEBIDO EM 
! " I 04 I ..lO..2l- 

A Exma. Senhora 
Andressa Marques Moreira Ceroni 
DD. Presidente da Camara Municipal de 
ILHA COMPRIDA/SP. 

Hora: .1~ : SO 
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PROJETO DE LEI N° 036/2020 

DISPOE SOBRE CRIA<;Ao DO PROGRAMA 
DE TRABALHO, RENDA E QUALIFICA<;Ao, 
PARA PROTE<;Ao AS F AMILIAS EM 
ESTADO DE VULNERABILIDADE, COMO 
MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A 
PANDEMIA DO COVID19. 

o Prefeito Municipal de Ilha Comprida, Estado de Sao Paulo, no uso das 
atribuicoes que the sao conferidas pela Lei Organica, F AZ SABER que a Camara Municipal 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. 

Fica criado e instituido no Municipio de Ilha Comprida 0 Programa de rabalho, 
Renda e Qualificacao, para protecao as familias em estado de vulnera ilidade, 
como medida de Enfrentamento a Pandemia do COVIDI9, com 0 obj tivo de 
combate ao desemprego e a exclusao social, bern como 0 incentivo a qualr icacao 
profissional, de carater assistencial e emergencial que buscara propo ionar 
ocupacao, qualificacao profissional e renda, para ate 0 maximo de 100 
beneficiados, com idade a partir de 18 (dezoito) anos completos, para amb 
sexos e integrantes da populacao residente neste Municipio. - 

Paragrafo unico A participacao no Programa implica a colaboracao de carater 
com a prestacao de trabalhos conforme a necessidade do municipio e p 
em curso de qualificacao pro fissional. 

Art. 2° 0 programa de que trata esta Lei sera coordenado pelo Departamento de 
Desenvolvimento Social e contara com a participacao de outros representantes do 
Poder Executivo. 

Paragrafo unico Sera constituida uma Comissao com 03 (tres) representantes d~~der ; 
Executivo, 01 (urn) do Poder Legislativo Municipal, para 0 acompanha~e~ 
fiscalizacao do Programa de Trabalho, Renda e Qualificacao, para protecao as 
familias em estado de vulnerabilidade, como medida de Enfrentamento a 
Pandemia do COVID19. 

/ 

Art. 3° o programa referido no artigo 1 ° da presente Lei, consiste na concessao de bolsa 
auxilio, no valor mensal correspondente a R$ 320,00 (trezentos e vinte reais). 

As atividades dos beneficiaries serao previstas para uma jomada de 04 (quatro) 
horas por dia, 05 (cinco) dias por semana, pelo prazo maximo de 3 (tres) mcses, 
permitida sua renovacao por uma {mica vez, por igual periodo. 

A j omada de 20 (vinte) horas semanais sera di vidida em 16 (dezesseis horas) de 
atividades efetivas no programa e outras 04 (quatro) horas destinadas a 
participacao em atividades de qualificacao profissional. 
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Art. 5° 

Municipio de IIha Comprida 
Estancia Bolnedrlc 

As atividades de qualificacao profissional serao estabelecidas pelo Departamento 
de Desenvolvimento Social, que informara os beneficiarios a respeito do 
cronograma para cumprimento da jomada destinada a qualificacao a que se ref ere 
o caput deste artigo. 

E vedada a prorrogacao da jomada de atividade por servico extraordinario. 

E obrigat6ria it participacao do beneficiario, em palestras e treinamentos que 
visem it qualificacao profissional. 

A concessao da bolsa auxilio e condicionada ao exato cumprimento das 
estabelecidas no Termo de Adesao ao Programa. 

A concessao do auxilio de que trata esta Lei, nao implica na exist ncia de 
qualquer vinculo empregaticio, profissional ou de subordinacao e sem 
comprometimento das atividades ja desenvolvidas pela Adrninistracao Mu . cipal. 

Para inscricao no Programa Trabalho, Renda e Qualificacao, para protec 0 ' 

familias em estado de vulnerabilidade, como medida de Enfrentame a 
Pandemia do COVID 19 a que se refere esta Lei, 0 interessado devera pree her os 
seguintes requisitos minimos: 

I - ser brasileiro ou naturalizado; 
II - ter idade minima de 18 (dezoito) anos na data da inscricao; 
111- estar quites com as obrigacoes militares, quando do sexo masculine: 
IV - estar em gozo de seus direitos politicos, civis e eleitorais; 
V - nao tel' sido despedido ou exonerado do servico publico; 

I 
VI - nao ser aposentado e nem estar em idade para aposentadoria compulsoria; 
VII - gozar de boa saude fisica e mental e nao ser portador de deficiencia 
incompativel com 0 exercicio das atividades que ira desenvolver; , 
VIII - nao estar em gozo de qualquer beneficia previdenciario; 

Visando it execucao do programa, 0 candidato a beneficiario devera atender as 
condicoes de alistamento ao mesmo, a classificacao e 0 recrutamento dos mesmos 
ocorrerao mediante selecao simples publica, onde serao aprovados e, 
posteriormente, avaliados os seguintes requisitos: 

I - todos os filhos ou dependentes entre Ole 14 anos, deverao estar 
matriculados em escolas ou em programas de educacao especial; 

11- 0 candidato a beneficiario devera estar desempregado; 
111- residencia no Municipio; 
IV - responsabilidade familiar, em razao de seus dependentes; 
V - renda familiar per capta; 
VI - condicoes de moradia; 

§ 1 ° A avaliacao da qualificacao do candidato se dad mediante os dados colhidos, em 
ficha de inscricao pr6pria, atendendo aos criterios estabelecidos nos artigos 4° e 5° 
desta lei. 
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§ 2° 0 processo de classificacao, recrutamento e selecao dos candidatos beneficiaries 
nos termos desta Lei, sera de responsabilidade do Departamento de 
Desenvolvimento Social. 

§ 3° Das vagas disponibilizadas, 25 (cinco) serao destinadas exclusivamente para 
candidatos que sejam arrimo de familia, sendo elaborada lista em separado. 

§ 4° Do total de vagas de atividades disponibilizadas, serao disponibilizadas 2% (dois 
por cento) para os portadores de deficiencia. 

§ 6° 0 candidato-beneficiario que for selecionado deve assumir 0 exercicio de suas 
funcoes dentro do prazo de 03 (tres) dias uteis, a contar do recebiment da 
notificacao, que ocorrera ap6s a publicacao da classificacao com a relacao 
nomes dos selecionados. 

§ 7° Se 0 beneficiario selecionado nao cumprir 0 prazo indicado no paragrafo cim 
sera notificado 0 pr6ximo da lista de classificacao para 0 devido e regula! 
comparecimento. 

Art. 8° 

Art. 10 

o beneficiario deve se submeter a inspecao medica, antes de iniciar suas \ 
atividades. \ 

\ \ ; 
\ . 

Na apuracao da frequencia mensal do beneficiario para efeito do pagantento da ' 
remuneracao mencionada no artigo 3° desta Lei, serao descontados os dias nao " 
trabalhados e 0 nao comparecimento as atividades de qualificacao, de n\~neira ) 
injustificada, na correspondente proporcao. ~ 

o Termo de Adesao firmado e previsto na presente Lei extingue-se, sem direito a 
quaisquer indenizacoes: 

1- pelo termino do prazo estabelecido. 
II- por iniciativa do beneficiario, 
III- por iniciativa do Poder Executivo Municipal, decorrente de convemencia 
administrativa, em virtude do descumprimento das atividades determinadas por 
parte do beneficiario. 

A Prefeitura devera contratar urn segura de acidentes pessoais, com cobertura de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de morte acidental, e ate R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) em caso de invalidez permanente. 

Os beneficiarios nos termos desta Lei nao podem: 

I - receber atribuicoes, funcoes ou encargos nao previstos no respectivo Termo de 
Adesao; 
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II - ser nomeado ou designado, ainda que a titulo precario ou em substituicao, para 
o exercicio de cargo em comissao ou funcao de confianca; 
III - ser colocado it disposicao de entidade estranha daquela para a qual foi 
contratado, salvo se na entidade funcionar programas sociais ou de atendimento 
publico, sendo obrigatoria a solicitacao atraves de requerimento assinado pelo 
responsavel legal da entidade. 

Paragrafo unico A inobservancia do disposto neste artigo importa na rescisao imediata 
do Termo de Adesao, com apuracao de responsabilidade administrativa da 
autoridade envolvida na transgressao. 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

Para atender as despesas decorrentes com a execucao da presente Lei, fica 
autorizada a abertura na Contabilidade Municipal de urn credito adicional especial 
no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), que sera coberto com 
recursos a que se refere 0 inciso III, do § 1°, do art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 
17 de marco de 1964, onerando-se as dotacoes consignadas no orcamento do 
exercicio de 2020. 

As despesas decorrentes da execucao da presente Lei, serao atendidas por conta 
das dotacoes proprias, consignadas no Orcamento vigente e suplementadas, se 
necessario, de acordo com as normas legais vigentes. 

Esta Lei entra em vigor na data da sua publicacao, retroagindo seus efeitos a partir 
de 

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, EM 15 DE 
ABRIL DE 2021 
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Gabinete 

Vereadora ANDRESSA CERONI 

Vereador IVAN HELENO DA SILVA 

Vereador OEDER KUZNIERDERAMOS 

Vereador FABIO TONON 

Vereador ADOLFO APARECIDO TEIXEIRA 

Vereador MIL TON CESAR PIRES 

Vereador EMERSON GRYLLO 

Vereador DANIEL DA SILVEIRA RAMOS 
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