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PROJETO DE LEI MUNICIPAL N. 011/2021, DE 03 DE MAIO DE 2021

"CRIA   0    PROGRAMA    DE    AUxiLIO    AO    DESEMPREGADO    DENOMINADO

I.FRENTE DE TRABALHO" E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

ALESSANDRO  MENDES  RODRIGUES,  Prefeito  do  Municipio  de  lporanga,  no  uso

de suas atribuie6es legais:

FAZ  SABER,   que  a  Camara  Municipal   de   lporanga,   aprovou  e  ele  sanciona  e

promulga a seguinte Lei:

Art.   1   a   -   Fica  criado   a   Programa  de  Auxflio   ao   Desempregado,   denominado
"FRENTE  DE  TRABALHO",  de  carater  assistencial,  que  tern  como  objetivo  dar  ocupa?ao,

renda e qualificapao profissional aos desempregados residentes no Municfpio de lporanga.

Art,  2°  -  0  programa  disponibilizara  ate  30  (trinta)  vagas  e  proporcionara  aos

beneficiarios:

I - Quantia mensal  de 45% (quarenta e  cinco porcento) do salario  minimo  nacional

que sera denominada balsa auxflio-desemprego;

11  -  A  jornada  de  trabalho  sera  de  4   (quatro)   horas  diarias  e   20   (vinte)   horas

111 -Cursos de qualificapao profissional;

semanais;

lv   -   Participaeao   quinzenal   de   trabalhos   s6cio.   educativos   com   psic6logo   e

assistente social do municipio.
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§  1°  -  Os  cursos  de  qualificaeao  profissional  serao  ministrados  diretamente  pelo

Executivo  Municipal  ou  por  entidades  educacionais,  mediante  convenio,  cuja  celebracao  fica

autorizada pela presente Lei.

§ 2° - Os cursos de qualifica?ao  profissional  deverao  iniciar-se no  prazo  maximo de

90 (noventa) dias ap6s a inicio do programa.

§  3°  -  0  beneficio  disposto  no  inciso  I  do  caput  deste  artigo  sera  concedido  pelo

Poder  Pdblico  Municipal  pelo  perfodo  de  4  (seis)  meses,  podendo  ser  prorrogado  unicamente

por ate mais 3 (tres) meses.

Art.  3°  -  0  Programa  sera  coordenado  pela  Secretaria  Municipal  de  Assistencia

Social,   a  qual   podera  ter  coma   parceiros  os  sindicatos,   sociedade   de  amigos  de   bairro,

organiza?6es nao-governamentais e demais entidades dispostas a cooperar na sua execueao.

Pafagrafo  Onico.  Fica o  Executivo  Municipal  autorizado  a firmar convenios que  se

fizerem necessarios a execu?ao do Programa.

Art. 4° -A presente lei sera regulamentada no prazo maximo de 60 (sessenta) dias

por Decreto do Executivo o qual, dentre outras disposi?6es, contera:

I -a data inicial do programa;

11  -  os   requisitos  gerais  para  o  alistamento  e  convocapao  dos  desempregados

interessados no programa, dentre os quais constarao obrigatoriamente:

a) idade minima de 18 (dezoito) anos;

b)  tempo  de  desemprego  igual  ou  superior  a  6  (seis)  meses,  desde  que  nao  seja

aposentado,   pensionista,   beneficiario   de  seguro   desemprego   ou   qualquer  outro  programa

assistencial equivalente;

c) residencia fixa no municipio ha pelo menos 2 (dois) anos;

lpoRANGA-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA -CAPITAL DAS CAVERNAS
Praea Padre Caiaffa, n. 70, Centro, CEP 18330-000, lporanga-SP

CNPJ/MF 46.634.283/0001-24 -lnscr.  Estadual lsenta

(15) 3656-9830 I adm@iporanga.sp.gov.br I www.iporanga.sp,gov.br

d) estar em gozo de seus direito civis,  politicos e eleitorais;

e) possuir RG, CPF, Carteira de Trabalho e Titulo de Eleitor.

Paragrafo   Unico  -  Nao  sera  admitido   mais  que   1   (urn)   beneficiario   por  ndcleo

familiar.

Art. 5° - No caso do nt]mero de selecionados ao Programa superar o total de vagas

disponiveis,   a   preferencia   para   participa?ao   sefa   definida,   com   base,   pela   ordem,   dos

seguintes criterios:

I -maior tempo de desemprego;

11 -concorrentes com maior idade:

Ill -menor renda familiar per capita;

lv -possuir o maior ndmero de dependentes com ate 14  anos de idade;

Art.  6°  -  A  participaeao  do  beneficiario   no  programa  dar-se-a  nos  servieos  de

manutencao, limpeza, conserva?ao e restauraeao.

I -de bens pdblicos da Administraeao Municipal, direta, autarquica ou fundacional:

11 -de bens de entidades assistenciais, sem fins lucrativos;

Ill -de vias e logradouros pdblicos,

Pafagrafo     Unico.    A     participa?ao    efetiva    no     programa    nao     implica    em

reconhecimento   de   qualquer   vfnculo   empregatfcio   ou   estatutario,   em   razao   do   carater
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assistencial e de formaeao profissional  que constituem objeto do  programa aprovado  por esta

lei.

Art.  7°  -  Fica  o  Executivo  Municipal  autorizado  a  contratar  seguro  de  acidentes

pessoais para os beneficiarios participantes do programa.

Art.  8°  -  As  despesas  decorrentes  da  execueao  desta  lei  correrao  por  conta  de

dotae6es pr6prias do or?amento vigente, podendo ser suplementada se necessarias.

Art.   9°  -  Esta  lei  entrafa  em  vigor  na  data  de  sua  publica?ao,   revogadas  as

disposic6es em contrario.

lporanga/SP, 03 de maio de 2021
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JUSTIFICATIVA

PROJETO DE LEI N. 011/2021,  DE 03 DE MAIO DE 2021

Senhor Presidente:

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelencia, a fim de ser submetido ao exame

e deliberaeao dessa Egregia Camara, o incluso projeto de lei que objetiva dar ocupa?ao,  renda

aos   desempregados   residentes   no   municfpio,   qualificaeao   profissional,   acompanhamento

socioeducativo, com a finalidade de combater a pobreza.

0  presente  projeto  insere-se  na  linha  de  projeto  assistencial  que  se  preocupa  em

oferecer,  temporariamente,  renda  aos  desempregados  residentes  no  municfpio,  que  estejam

em situaeao de precariedade econ6mica.

Cumpre  esclarecer  que  a  Frente  de  Trabalho  nao  e  inconstitucional,  e  sim,  alguns

dispositivos    que    foram    inseridos    em    varias    legisla?6es    municipais    foram    declarados

inconstitucionais, senao vejamos:

VOTON°:   14030  ADl.   N°:   0011104-72.2012.8.26.0000   COMARCA:   SAO   PAULO

REQTE.  :  pROcuRADOR  GERAL  DE  jusTieA  DO  ESTADO  DE  SAO  PAULO  REQDO.  :

PREFEITO   DO   MUNIC[PIO   DE   GUARACI   E   PRESIDENTE   DA   CAMARA   MUNICIPAL   DE

GUARACI   ADl   -  Lei   Municipal   que   instituiu   programa  de   auxf[io-desemprego  -  frente   de

trabalho  no  municfpio  de  Guaraci,  disponibilizando  30  vagas,  com  o  prop6sito  de  combater  a

mis6ria e a pobreza,  permitindo que pessoas tivessem algum ganho no perfodo,  passando  por

treinamento  e  qualifica?ao   profissional,   com  o   auxflio,   ainda,   de   psic6logos   e   assistentes

sociais.  A  atividade  econ6mica  do  municipio  e  a  rural,  sobretudo  a  do  cultivo  de  cana.  Tern

uma usina de aedcar e na entressafra o desemprego 6 grande. A lei questionada se insere nos

objetivos da Repablica,  de combater a miseria e  a pobreza,  com a diminuieao  das  diferencas

sociais  e  regionais,  assegurando  ocupaeao,  emprego,  como querem  os arts.  6°  e  170 da CF,

combatendo as causas  da pobreza e  os fatores de  marginaliza?ao,  promovendo  a integracao

social,  coma  deseja  o  art.  23,  X,  da  mesma  CF.  0  fato  do  programa  oferecer  ocupa?ao  e
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renda,    durante    algum    tempo,    nao    significa    contrataeao    de    servidor    sem    concurso,

temporariamente,  como  permite  o  art.  37,   IX,   da  CF,   mas  o  desenvolvimento  de  politicas

pdblicas  na  entressafra.  0  Municipio  nfro  atua  como  empregador,  e  sim,  como  garantidor  da

estabilidade   social.  Aeao   improcedente.     (TJSP;     Direta  de   lnconstitucionalidade  0011104-

72.2012.8.26.0000;   Relator  (a):   Urbano   Ruiz;   6rgao  Julgador:  6rgao  Especial;  Tribunal  de

Justi?a  de  Sao  Paulo  -  N/A;  Data  do  Julgamento:  25/07/2012;  Data de  Registro:  01/08/2012)

(grifo meu)

(TRT/SP -02005200527102002 - RE -Ac.  12aT 20091002502 - Rei. ADALBERTO

MARTINS -DOE 27/11/2009).  Frente de trabalho criada por lei  municipal.  Constitucionalidade.

Lei  municipal  que autoriza a cria¢ao de  Frente  Emergencia[ de Trabalho,  no ambito do  pr6prio

Municfpio, destinada a mitigar os efeitos do alto indice de desemprego,  nao afronta o art.  22,  1,

CF,  por  nao  implicar  invasao  de  competencia  legislativa  exclusiva  da  Uniao  em  Direito  do

Trabalho,  militando a favor de sua constitucionalidade a competencia legislativa dos Municfpios

em  mat6ria de  interesse  local  (art.  30,  1,  CF)  e  a  competencia comum  dos  entes  federados

para combater as causas da pobreza e os fatores de marginalizaeao, prevista no art. 23, X, da
Constituieao da Repdblica. Recurso nao provido. (grifo meu).

A  lei  afei?oa-se  ao  preceito  constitucional  do  art.  6°.  da  Constituieao  Federal,  que

assegura o  direito ao trabalho  e tamb6m  aos principios da ordem  econ6mica,  estampados no

art.  170 da Constitui?ao Federal.

Na   oportunidade,    renovo   a   Vossa   Excelencia   meus   protestos   de   apreeo   e

considerapao.

lporanga/SP, 03 de maio de 2021

Prefeito Municipal
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