PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL
Estado de São Paulo

Fls.

Prefeito Municipal

=LEI N° 1687 DE 24 DE AGOST0 DE 2021=

àê5E€Ecâ ELEi 3:#iÁCT;cTpp#o#ÉN¥iApspF i2 DE DEZEMBRo DE 2oi7, NA FORMA QUE
DANIEL
SARRETA,
Prefeito
Municipal
de
Buritizal, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições e de conformidade com o disposto na Lei
Orgânica do Município;
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e
eu promulgo e sanciono a seguinte Lei:

Art.1°) -Altera o inciso 1 e também acresce os incisos 11 e 111 ao §1° do artigo 3° da Lei n.°
1.508, de 12/12/2017, com as suas alterações posteriores, passa vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3°) - A participação no programa implica a

colaboração, em caráter eventual, com a prestação
de serviços de interesse da Administração Pública,
sem
vínculo
de
subordinação
e
sem
comprometimento das atividades j á desenvolvidas.
§ 1°. 0 Programa referido consiste na concessão de
bolsa auxílio mensal e terá duas jomadas, sendo
uma de 4 horas diárias no valor de R$ 563,00
(quinhentos e sessenta e três reais) e outra de
6 horas diárias no valor de R$ 844,00 (oitocentos e
quarenta e quatro
Administração.

reais),

a

critério

da

Inciso I - A critério da Administração, poderá
ainda ser concedida bimestralmente, durante a
duração do Programa, um Kit Alimentação e/ou
uma Cesta Básica aos inscritos no referido
Programa e que dela venham necessitar.

Inciso H - 0 DarticiDante do Pro=rama fará ius
somente a no máximo í09) nove ausências
Ífaltas` iustificadas durante a vigência do
Pro
ma. e uma vez excedido esse número
serão descontados os dias de ausência.
Inciso 111 - Oue durante o ProErama Frente
Poi)ular de Trabalho. o beneficiário do mesmo
fará ius a uma bonificacão comDlementar
mensa] de RS 100.00 ícem reais) em sua bolsa
aux,ílio. auando não tiver anotada nenhuma
ausência em seu Drontuário.
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Art. 2°) - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações

próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3°) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitua Municipal de Buritizal, 24 de agosto de 2021.

Prefeito Municipal
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Buritizal, data supra.

