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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE
CNPJ: 07.413.255/0001-25
ADM: Jatl em Boas Mios

GABINETE DA PRE FEIT A
PROJETO LEI MUNICIPAL N.0 032/2019- De 12 de dezembro de 2019
Dispoe sobre a criacao do Prograrna de Incentivo ao
Trabalho e Requalificacao Profissional do
Municipio de Jati, e da outras providencias.
A Prefeita Municipal de Jati, que este subscreve, vern perante Vossa Excelencia, no
uso de suas atribuicoes legais, com os poderes conferidos pela Lei Organica
Municipal, apresentar a CAMARA MUNICIPAL DE JATI/CE o presente projeto de
lei para deliberacao e aprovacao:
Art. 1° - Fica criado no Munidpio de Jati o Prograrna de Incentivo ao Trabalho
e Requalincacao Profissional, com a finalidade de proporcionar a requalificacao
profissional do trabalhador desernpregado, de forma a toma-lo apto a atender as
exigencies do mercado de trabalho, incentivando o combate ao desemprego.
§1° - 0 Prograrna de lncentivo ao Trabalho e Requalificacao Profissional destinar-se-a
a atender, prioritariarnente, trabalhadores desempregados maiores de 18 (dezoito)
anos de idade, com a menor renda per-capita familiar.
Art. 2° - O Prograrna de Incentivo ao Trabalho e Requalificacao Profissional
compreende o fomecimento de capacitacao integrados as atividades praticas a serem
realizadas pelos trabalhadores bolsistas em prol da Municipalidade.
Art. 3° - 0 presente Programa oferecera ao trabalhador desempregado
capacitacao profissional, ministrados por orgaos municipais, nos termos do decreto
regularnentador desta lei.
§ 1° - Os beneficios de que trata o caput serao concedidos pelo prazo de ate 12 (doze)
meses, prorrogavel pelo mesmo periodo, em urna unica vez.
§ 2° - Criterios tecnicos ou de natureza financeira poderao motivar a suspensao
parcial ou total do presente Programa.
Art. 4° - A participacao no programa implica na colaboracao com a realizacao
de atividades de interesse da comunidade local do Municipio ou de orgaos publicos
integrantes da Administracao Publica Municipal, Estadual e Federal, direita e
indireta, sem vinculo de subordinacao.
§1° - A carga horaria da bolsa-qualificacao profissional sera distribuida, entre
atividades praticas e treinamento, na proporcionalidade que se recomendar, de
acordo com a especificidade de cada curso, com carga horaria minima de 20 (vinte
horas) semanais.
§ 20. - Farao parte do programa de treinamento profissional os�
curses abaixo
relaoo�ados ou outros de interesse social:
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a) Morutor de Transporte Escolar;
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Art. 5° - Os trabalhadores bolsistas farao jus a bolsa-qualificacao profissional
no valor minimo de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).
Paragrafo unico, A concessao da bolsa prevista no caput, nao ensejara ao beneficiario,
qualquer vinculo, em especial trabalhista, por se tratar de um Programa Social
espedfico e voltado para a Protecao Social Basica do beneficiario em situacao de
vulnerabilidade social.
Art. 6° - Sao condicoes para participacao no Programa de Incentivo ao
Trabalho e Requalificacao Profissional:
I - ser brasileiro nato ou naturalizado;
II - ter idade minima de 18 (dezoito) anos, na data da inscricao:
III - nao ter em gozo qualquer beneficio da Previdencia Social;
IV - nao estar recebendo auxilio desemprego;
V - residir no Munidpio ha pelo menos 02 (dois) anos;
VI - estar quites com as obrigacoes militares, quando do sexo masculino;
VIII - nao ser aposentado nos termos do art. 40, inciso I a III da Constituicao Federal,
e nem estar em idade para aposentadoria compuls6ria.
Paragrafo unico - 0 decreto regulamentador podera adotar na aplicacao do disposto
nesta lei, criteria de desempate entre os candidatos, desde que nao subtraia a
condicao de isonornia.
Art. 'JO - 0 cadastramento dos candidatos a bolsa-qualificacao profissional
ficara a cargo da Secretaria de Administracao, que avaliara a veracidade das
declaracoes prestadas pelos candidatos como forma de condicao para a participacao
no Programa.
Art. 8° - 0 Poder Executivo regulamentara, mediante decreto, a presente lei no
prazo de ate 30 (trinta) dias a contar de sua publicacao, em especial quanta forma de
selecao e assuncao dos interessados no Programa.
Art. 90 - As despesas decorrentes da aplicacao da presente Lei correrao a conta
de dotacoes orcamentarias proprias, suplementadas se necessario,
Art. 10 - Esta lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas as
disposicoes em contrario.
PA<;O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI (CE), Em 12 de dezembro de
2019.
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