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LEI N. 479/2019, DE 11  DE SETEIVIBRO DE 2019

"Disp6e sobre a criagao da fungao gratificada de `Gestor do Programa

Bolsa Familia' e da outras provid6ncias."

VALMIR    DA    SILVA,    Prefeito    do    Municipio    de

lporanga, Estado de Sao Paulo, no uso de suas atribuig6es legais,  FAZ SABER

que a Camara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.   1°  -  Fica  criada,  no  quadro  de  agentes  ptlblicos  do  Municipio  de
lporanga,  uma  fungao  gratificada  de  "Gestor  do  Programa  Bolsa  Familia',  a

qual somente podefa ser exercida por agente ptlblico ocupante de emprego em
provimento efetivo e estavel, a ser designado pelo Chefe do Poder Executivo".

§1° 0 agente ptlblico designado para desempenhar a fungao gratificada
de  "Gestor  do   Programa   Bolsa   Familia"  recebera   uma  gratificagao  mensal
equivalente a R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) em cafater precario

§2°  As  faltas  injustificadas  serao  descontadas  proporcionalmente  na
gratificagao, dividindo-se o valor por todos os dias do mss e descontando valor
referente ao dia da falta;

§3°  No  caso  de  falta   injustificada  tamb6m  sera  descontado  o  valor
comespondente  ao fim  de  semana  remunerado  pela  gratificagao,  levando  em
conta que o pagamento da gratificaeao 6 dividido entre todos os dias do mss.

§4°  A  gratificagao  tambem  sera  devida  durante  o  periodo  de  gozo  de
ferias,  faltas abonadas,  abonos  legais e durante  os  primeiros  15  (quinze)  dias
de licence medica.

§5° A gratificaeao recebida sera considerada remuneragao para todos os
efeitos de  direito  conforme  preconiza  o Artigo  457,  §1°,  da  Consolidacao  das
Leis do Trabalho.
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§7°  Ao  agente  ptlblico  fica  vedado  receber  quaisquer  gratificae6es  de
forma cumulativa.

§8°  Fica  vedada  a  designacao  de  agente  ptlblico  que  tenha  sofrido
quaisquer    penas    disciplinares,     caso    nao    tenha    transcorrido    o    prazo
prescricional.

§9°  0  exercicio  da  funeao  gratificada  possui  cafater  precario,  podendo
ser revogado a qualquer momento pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 2° Sac requisitos para exercicio da fungao gratificada de "Gestor do
Programa Bolsa Familia":

I  - Ser agente  pdblico  permanente do  Municipio  de  lporanga,  que  nao
esteja   exercendo   suas   fune6es   de   origem   durante   o   periodo   de   estagio
probat6rio;

11 -Possuirl8 (dezoito) anos ou mais;
111 -Ter cursado o ensino medio completo;
lv -Ter realizado curso de capacitagao na area de Gestao do Programa

Bolsa  Familia;
V - Possuir o minimo de conhecimento de informatica para exercicio,  a

que  podefa  ser  demonstrado  por  meio  de  documentos  que  comprovem  a
realizagao  de  curso  de  informatica  ou  atrav6s  de  teste  pfatico  aplicado  pela
Administragao Pdblica Municipal.

Art.  3° -  Sao  atribuic6es da funeao  gratificada  de  "Gestor do  Programa
Bolsa Familia".

I -Gerir e chefiar os agentes ptlblicos que trabalham na Segao em que e

gerido o Programa Bolsa Familia;
11 -Assumir a interlocugao entre o Municipio,  o  Ministerio da Cidadania,

a    Secretaria    Especial    do    Desenvolvimento    Social    e   o    Estado   para    a
implementagao do  Programa  Bolsa  Familia e do Cadastro  Unico,  tendo  poder
de  decisao,  de  mobilizagao  de  outras  instituig6es  e  de  articulaeao  entre  as
areas envolvidas na operagao do Programa;

Ill  -  Coordenar  a  relaeao  entre  os  Departamentos  Municipais  para  o
acompanhamento dos beneficiarios do Programa Bolsa  Familia e a verificaeao
das condicionalidades;

IV  -  Coordenar  a  execueao  dos  recursos  transferidos  pelo  Governo
Federal para a Programa Bolsa Familia no Municipio;

V -Assumir a interlocueao, em nome do Municipio, com os membros da
lnstancia     de     Controle     Social     do     Municipio,     garantindo     a     eles     o
acompanhamentoeafiscalizagaodasag6esdoprogramana;2g=unidade
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Art. 4° - 0 exercicio da fungao gratificada de "Gestor do Programa Bolsa
Familia" podefa ser realizado concomitantemente com o emprego de origem do
agente pdblico municipal, podendo ser realizado de forma exclusiva.

Art.   50   -   0   Chefe   do   Poder   Executivo   podefa   editar   Decreto   para
regulamentar a presente Lei

Art.   6°  -  As  despesas  decorrentes  desta   Lei  correrao  por  conta  de
dotag6es orgamentarias pr6prias, suplementando-se caso necessario.

Art.  70  -  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicagao,  revogando
todas as disposig6es em contfario.

VALMI

Prefeito do Mun

lporanga,  11  de setembro de 2019.
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