
 LEI N.º 7.268, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014

Altera  dispositivos  da  Lei  Municipal  n.º  5.057,  de  3  de
outubro de 2006, que Dispõe sobre a criação do Programa de
Frentes  Emergenciais  de  Trabalho  e  Autoriza  o  Poder
Executivo  a  conceder  Bolsa  de  Incentivo  à  Qualificação
Profissional  e  dá  outras  providências,  com  alterações
posteriores.

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1.º O artigo 5.º Lei Municipal n.º 5.057, de 3 de outubro de 2006, que Dispõe sobre a
criação do Programa de Frentes Emergenciais de Trabalho e Autoriza o Poder Executivo a conceder
Bolsa de Incentivo à Qualificação Profissional e dá outras providências, com alterações posteriores, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5.º No período de participação no programa, os participantes terão direito a:
I - bolsa-auxílio mensal, cujo valor será definido em Decreto de Regulamentação;
II - cursos de qualificação profissional;
III - Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
IV - -apólice de seguro;
V - acompanhamento técnico para a identificação de oportunidades de inserção produtiva

e para a constituição de empreendimentos destinados a auto-sustentação;
VI - encaminhamento para o trabalho por meio do Sistema Público de Emprego, Trabalho

e Renda;
VII – auxílio, sob a forma de concessão de vale- transporte, sem desconto, para o efetivo

deslocamento da residência ao local de apresentação para prestar serviços à comunidade e vice-versa,
dentro dos limites do Município.”

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Antônio da Patrulha, 19 de novembro de 2014.
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