MUNICfpIO DE PON丁Aし
ESTADO DESÅo pAULO

LEI N.O3.118 DE O2 DE ABRILDE 2020.
DISP6E

SOBRE

DENOM賞NADO

A

CRIACÅo

DO

PROGRAMA

FRENTE POPULAR DE TRABALHO

SOCIAL
, E

DA ouTRAS PROVID宜NCIAS.

ANDRE LUIS CARNEIRO, Prefeito Municipal de Pontal, Estado de Sao Paulo, nO uSO de suas
atribui§6es legais,
FACO SABER, que a C合mara Municipal de Pontal aprovou e eu sanciono e p[Omulgo a seguinte Lei:

Art. 1〇・ Fica instituido o Programa Assistencial

Frente Popular de Trabalho

, doravante designado

FPT, O qua=em por finalidade precipua auxiliar familias carentes, PrOPOrCionando‑1hes amparo
financeiro mediante prestacあde servi印s ao Municipio, Objetivando assegurar o direito a dignidade da

PeSSOa humana.
Pa南grafo血ico. O programa de que trata esta lei tem carater eminentemente social, naO devendo, em
hip6tese alguma, asSumir func各o de suplementacao ou substitui§aO dos servicos essenciais prestados
Pela Administra唾o Municipal aos cidadaos.

Å巾. 2O・ O presente programa ser盃mantido pelo Municipio, alrav6s dos 6rgaos do Poder Executivo,
ficando autorizada a participaeあde empresas privadas, emPreSaS de economia mista, enteS Pdblicos,

instituie6es sem fins lucrativos, entidades filantr6picas e orgamZaCOeS naO gOVernamentais, naCionais ou
estrangeiras, POr intem6dio de doac6es, auX壬lios, Subsfdios e conv合nios, OS quais serao autorizados e

regulamentados pro Decreto da Chefia do Executivo.
Art. 30. O programa socia=er乙como fo∞ Principal o desenvoIvimento de uma '一Frente Popular de
Trabalho一一, eSPeCialmente designada para prestacao de servi§OS aO Municipio, COmO f。ma de
∞ntraPreStaefro ao auxilio financeiro prestado ao beneficiario, doravante denominada simplesmente de

FPT

.

§ 1O. Os beneficidrios do presente programa far肴o jus a um auxilio mensal no valor de Ol (um) sal征o
minimo, a Ser PagO em O2 (duas) parcelas, quinzenalmente, e em hip6tese alguma lograrあvinculo

empregaticio ou contratual com a municipalidade.

§ 2O. Somente ser各∞nSiderado, Para efeitos de receblmentO do auxilio, O dia efetivo de prestacao de

Servico, nfo sendo pemitido abonar faltas.
Art. 4O. Com relaeao ao auxflio financeiro fomecido ao beneficidrio do presente programa aplicar‑Se‑各o

Seguinte:

a) possui carater indenizat6rio;
b) os valores despendidos a seu titulo n各o ter豆o natureza salarial, nem COnStituirfo quaisquer

esp6cies remunerat6rias

nわse incluindo na base de calculo para efeito de apura§あde gastos

COm PeSSOal a que reporta o art. 18 da lei de responsab址dade fiscal (LRF);
C) nao se configura como rendimento tribut各vel, nem SOfrera incidencia da contribuieao

PreVidenciatia; e
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Art. 50. Fica estabelecido o prazo de 12 (doze) meses, COmO lapso temporal maximo do assistido para
PelmanenCia na FPT.
§ lO. Findo o prazo estabelecido no c・やかdo presente artigo, O aSSistido se[a autOmaticamente excluido

da FPT, COm O CanCelamento do pagamento do auxflio financeiro;

§ 2O. Nos casos de exclusわdo programa por vencimento de prazo, SOmente Ser盃O nOVamente admitidos
na一一Frente Popular de Trabalho一

os assistidos ap6s o cumprimento de car合ncia minima de O4 (quatro)

meses, desde que mantidas as mesmas condig6es avaliadas para o seu ingresso, POdendo o Poder
Executivo regular a carencia minima para prazo superior, nO interesse pdblico.

Art. 6o. A16m do auxnio financeiro, POdeT盆ser concedido ao assIStido da FPT uma cesta‑b各sica mensal,

Cujo valor sera definido por regulamentacfo do Poder Executivo, COnforme pemissao oreamentaria.
Art. 70. A inclusfo dos prestadores no programa FPT seguira os seguintes procedimentos:
ト

as inscrie6es dos eventuais interessados∴em integrar a frente de trabalho estar肴o previstas

atrav6s de processo de selecao/credenciamento de forma a garantir a aplicacao dos

Principios constitucionais estatuidos no caput do art. 37 da Constituicao Federal de l.988,
em especial o princfpio da impessoalidade;
II‑ a denom重naCaO e a quantidade das vagas disponiveis, ajornada de atividades e os requisitos para
inclus副o no programa, OS Servicos a serem realizados, O Valor do auxflio mensal, COnStar盃O

do edital que regular o processo de credenciamento dos eventuais candidatos;
III‑ Todos os inscritos passarfb por an机ise social em local e horきirios previamente fixados, e em

data a ser marcada pela administracao por ocasi如das inscrl印eS;
IV‑ A an創ise social de que trata o inciso anterior, COnSistira em trabalhos t6cnicos realizados pelos

assistentes sociais (laudo assistencial) da municipalidade que, a Seu Cr6dito, desde que
julgado necessdrio, POdera realizar diligencias para a ∞nStata9aO e Verificacao das

infomae6es prestadas e a realidade social dos inscritos; e
V‑ Em razao do car6ter social do programa que visa o atendimento de excepcional interesse
P的lico, n呑o serao admitidas inscric6es de aposentados e pensionistas.

§ lO. O processo seletivo poder台ser dispensado em casos de emergencia ou calamidade ptiblica, Para
atender situa唾O eXCePClOnal, devendo ser justificada a dispensa em razao do interesse pdblico.

§ 2O. Em caso de dispensa do processo seletivo, Para fins de credenciamento dos benefici誼os, POdefa

Ser utilizado cadastro de outro programa social em exercicio no Municipio.
Art. 8〇・ Somente poderat〕 Ser inseridos no programa "Frente Popular de Trabalho" os legalmente

CaPaZeS e maiores de 18 (dezoito) anos.

Art. 9O. Nao poderao ser inseridos no mesmo lapso temporal do programa, duas ou mais pessoas do
mesmo seio familiar.

Art. 10・ As dreas de atua蜜o da ''Frente Popular de Trabalho" ficam delimitadas as atividades de

limpeza e conservaeao de ruas, aVenidas, terrenOS Pdblicos, limpeza de c6rregos e servieos afins,
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evitando‑Se inclusive a proliferacao de moscas, mOSquilos e outros insetos, COmbate a surtos ou visando
a sua preven§aO, bem como servi印s afins, nOS mOldes da legislac肴o e atos administrativos vigentes.

Art. 12. Os servicos a serem desenvoIvidos pelos assistidos da FPT ser盃o coordenados por um

responsavel, que Serd denominado ̀̀CHEFE DE COORDENACÅo,, e que sera designado pelo Pref轟o

Municipal.
A巾. 13. No caso de ausencia i巾ustificada do assistido da FPT no Iocal de desenvoIvimento dos servicos

POr PraZO SuPerior a O6 (seis) dias consecutivos ou 15 (quinze) dias intercalados, Sera O meSmO eXClufdo
do p〃eSente PrOgrama.

Parigrafo血ico. Os assistidos excluidos da FPT por ausencia injustificada nao serao reinseridos no
PrOgrama, Senわap6s o dobro do lapso temporal estabelecido no art. 5O.

Art. 14. Os casos omissos serao regulamentados pelo Poder Executivo Municipal, atraV6s de Decreto.
Art. 15. As despesas com a execu辞o desta lei corrcrfb por conta de dotag5es pr6prias constantes do
OrCamentO Vigente, SuPlementadas se necess征io.

