
CÂPÍfÀL ESTAOUAL DO MARACÀÍTI

GABINETE DO PREFÊITO

LEr N" 347i?017.

EMENTA:.,CRIA O PROGRAMA BOLSA CIDADÃO, NCI

Âuntro Do MUNICÍpio oa NAZARÉ DA MATA, No ESTADO

DE pERI{AMBUCo E ABR.E cnÉ»tro ESPECIAL E nÁ

rlurRAS pRovt nÊuclAS".

HÂzÂRÉ na $ÃrÁ

o pRETEITo Do MUNICÍPIc D§ t't*zanÉ DÂ MAT& No

ESTATIO D§ PERNAMBUCO, NO USO DE SUAS ATE"IBUIçÕES LtrCAlS'

FAço sABER QU§ A cÂuana MUNICIPAT APRovoLI E EU

SANCIONO A SEÇTJINTE LEI:

Art.1s - Fica criado no âmi:ito da Aciministração Pública dçr

Município de Nazaré da Mata, no Estado de Pernambuco, para t*.:*I:tuodo pela

secretaria Municipal de Ação social, o PROGRAMA BOLSA CIDADAO' que tem â

íinalidade de combater a fome e amparar o trahaihador desempregado, bem

üomo contribuir com a redução da violência e miserabilidade que atinge as

íamílias de b,aixa reuda CÕtl1 poueâ ou neniruma capacidade financeira' através da

exercício cle atividacles nas àreas de varredura de vias públicas' pintura de

meio fio, conservação de praças,limpeza e cons€rvação de praçâs' limpeza e

§onservação de p.Caior públicos, eicolas públicas, creches e logradouros

púbticos em geral.
,{r-t,z!.ÂspessüasbeneíiciáriasrielPRüGRfIMABCt§Â

CIDADÃO, serãc cadastradas na §ecretaria de Ação §ocial e Trahalho <lo

Município de Nazaré cia lVlata, â qtlem compete através cla Secretário a

coordenaçãc, execução e fiscalização do referida progrâmâ'

Art.3q * Fare ser beneficiá:"i* da PROGRAII{A BOL§Á.

CIDADÃO, u p*ruo, precisa residir no município de Nazaré da Mata' está

desempregada, sendo àstes requisitos essenciais para participar do prograrna e

rieverá exercer as atividarles previstas nü art' 1p desta Lei'

§1s - Os benerticiár'ios cio PRGGR'ê.MA BOLSA

exercerão as atividades previstas nÜ artigo 1e desta lei, durante 02

na semana, pelo período de 03 []:oras), pela manhã ou a tarde'

interstÍcio de ttm iOt; uno, prorrogável por igual- p-erí:do: co,m fi7

kequência pela Secretaria Municipàl de Ação Social e Trabalho'

CIDADÃ*,

[doisJ dias
duratrte a
lizaçãa de
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§2e - O Beneficiário qr:e deixar de comparecer regulârrnente,

sem justificaliva, por CIZ (duas) semanâs para ü cumprimento das ativiclades
previstas nesta iei, será desligadcl do Programa.

§34 - Será desligado imediatamente do PROGRAMA BOL§A
CIDADÃO, o beneficiário que passar a trabalhar cllm carteira assinada na

iniciativa privada ou que passar a exercer ftrnção pública por meio de cargo
efetivo, comissionado, on contratação temporária nos tirgãos ou entes públicos da
União, do Estado, Distrito Federal ou Município,

§4e - fompete a Secretaria Municipal de Açãr: Social §

Trabalho reaiizar pesquisas e consultas nos órgãos do Ministério do Trabalho, a

cada seis [06] meses, para certificar da inexistência de vínculo trabalhista dos
benel-iciários do Programa Boisa Cidadão, para fins de que trata o § deste artigo.

Art.4s - 0 beneficiário da PROGRAMÁ BOTSA CIDADÃO,
receberá em contrapartida do Município de Nazaré da Mata, uma cestâ básica
no valor de RSB0,00 (oitenta reâis) a cada quinzena do mês, e, na segunda
quinzena, iunto com a cestâ básica, receberá a importância de R$ 60,00
{sessenta reais}, atravós de cheque nominal ou transferência bancária em
nome do beneficiário.

Art.Ss - O número de vagas para inclusão no Programa Cidade
BúISA CIDADÃü, será ileterrninado pcr meio de Decreir: do Prei-éito Municipal,
e, a convocação dos beneficiários se dará por meio de chamamento Púhlico
através de Edital publicado nos prédios cla Prefeitura, da Câmara Municipal, do
Fórum da Justiça Estadual, Fórum da justiça do Trabalho, e, dos Correios,
realizada por ordem de inscrição e avaliação do assistente social em cada cascl,

que emitirá pareüer social ein cãs(f especíiico de inscrição,

Art,6s - Caso o parecer do assistente social seja no sentido de
que a pessoa irão se adéqua ao Programa previsto nesta lei, será convocada a
pessoa que se encontrar na ordem de inscrição subsequente, até o preenchimento
da vaga.

Ârt.7q - O Prefeilo do Município poderá editar Decre tlr
elevando ou reduzindc o número de vâgas â s*rem precnchidas no PROGRAMA
§OL§A CIDADÃO, levando em consideração a necessirlade de reriução {}u

*xrpíiaçãa d* Programa.

ArLBs - É vedada a inclusão no PROGRAMÁ, BOI§A CIDADÃ0,
de mais de urn membro do mesmo núcleo familiar,
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Art.9a - Para inclusão na pROGRAMA BOLSA CIDADÃO, o

beneficiário precisa ser cadastrado, e, fornLrcer os seguintes dados:

l" Xerox da identidade
il- Xerox CTPS;
Iii- Xerox da CPF;
{V- Ctimprcvante de residôncia no municípi*
V- Duas fotos 3x4; e,
VI- Certidão de casamento ou nascimento, eyll- xerox do cartão do NIS caso seja cadastrado nü

Programa Br:lsa Família"

Art,10 - A secretaria de Ação social e Trabalho publicará uma
relação com o nome, RG e CPF do beneficiário inscrito, de acordo com a ordem de
inscrição, que será atualizada toda vez que houver novâs inclusões ou exclusÕes
de beneficiários.

Art.11 - Para execução do pROGRÂMA Bor,sA ctrDADÃo, firâ
a Prefeito do MuniçipÍo ele Nazaré da Mata, autorÍzado a abrir no orçamento do
Município vigente, um crédito Especial no valor de R$ 4oo.oo0,$$
{quatrocentos mil reais}, na seguinte dotação orçamentária:

$8.244.ü4ü 6.7,.2*8 - Programa Eolsa Ciciaclão
33'90.32'00 - Material, bem ou serviços para distribuição gratuita......R$2g0,900,00
33.90'48,00 - outros auxílios financeiros â pessoas físicas..,.".,,.,.,..,.....".R$ r.0g.1CIO,0ü

Art"1.Z - As despesas futuras para cumprimento da
lei com execução do pRoGRAn{A B0LSA CIDADÃ0, ocorrerão por
dotações a serem consignadas nos orçâmentos anuais futuros.

Art.13 - É proibido a inclusão cie agente poiítico ou
púbiieo nc FE$GRAMA süLsÁ CInnFÃü

presente
conta de

sen idor

pubiicaçào.
Árt.t4 * A presente i+i entraríl ern vigar na data dr- suã

Art, i5 - Revogam-se âs disposições eni çontrál.ir:.
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Mata - PE, 19 de maio de 2ü17.
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