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PROJETO DE LEI N2 005/2022 

GABfNETE DO 
PREFEITO 
CNl'-J· 07 411, \ll'.W:;1 85 

DE 21 DE MAR�O DE 2022 

DISPOE SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE PRESTA�O 
DE SERVI�O CIVIL VOLUNTARIO NO .A.MBITO DO 
MUNICIPIO DE PENAFORTE, E DA OUTRAS 
PROVIDEN.CIAS. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENAFORTE, ESTADO DO CEARA, no uso 
de suas atribuicoes legais que lhe confere a Lei organica Municipal, submete a 
apreciacao e deliberacao. da camara municipal de Penaforte/CE o seguinte projeto de 
Lei: 

CAPITULO I 

DISPOSI�OES GERAIS 

Art. 1Q Fica instituido o Programa Nacional de Prestacao de Service Civil Voluntario no 
municipio de Penaforte, vinculado a Secretaria de Adrninistracao e Financas, com o 
objetivo de: 

I - reduzir os irnpactos sociais e no rnercado de trabalho causados pela pandemia da 
covid-19; 

II - auxiliar na inclusao produtiva do jovem no mercado de trabalho e na sua qualificacao 
profissional; 

III - incentivar e ofertar atividades de interesse publico, sern vinculo empregaticio ou 
profissional de qualquer natureza; e 

IV - promover a ocupacao entre o publico-alvo do Programa. 

§ 12 Para fins do disposto nesta, serao consideradas atividades de interesse publico 
aquelas identificadas pelo Munidpio com a finalidade de cumprir os objetivos do 
Programa, desde que a conveniencia e a oportunidade da sua escolha sejam 
fundamentadas pelo gestor municipal. 

§ 22 Poderao ser beneficiaries do Programa: 
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I - pessoas com idade entre dezoito e vinte e nove anos; e 

II - pessoas com idade superior a cinquenta anos sem vinculo formal de emprego ha mais 
de vinte e quatro meses. 

§ 3Q Terao prioridade para aderir ao Programa aqueles trabalhadores que: 

I - forem beneficiarios dos programas de transferencia de renda de que trata a Lei Federal 
nQ 14.284, de 29 de dezembro de 2021, ou de outros que venham a substitui-los: ou 

II - pertencerem a familia inscrita no Cadastro Unico para Programas Sociais do Governo 
Federal - Cadllnico. de que trata o Decreto nQ 6.135, de 26 de junho de 2007, cuja renda 
mensal seja de ate dois salaries mfnimos. 

§ 4Q O Programa tera duracao ate 31 de dezembro de 2022. 

Art. 2Q - 0 service voluntario nao gera vinculo funcional ou ernpregaticio com a 
Adrninistracao Publica Municipal, nem qualquer obrigacao de natureza trabalhista, 
previdenciaria ou afim. 

CAPITULO II 

DA SELECA-0 DE BENEFICIARIOS, DA DEFINICAO DA JORNADA EDA QUALIFICACAO 
PROFISSIONAL 

Art. 3Q O Programa Nacional de Prestacao de Service Civil Voluntario no arnbito do 
municipio de Penaforte, sera ofertado par meio de processo seletivo publico simplificado. 

§ 1 Q O processo seletivo pub Ii co de que trata o ca put tera amp la divulgacao, inclusive por 
meio de publicacao no site Oficial municipal, prescindira da realizacao de concurso 
publico e observara os prindpios que regem a adrninistracao publica, nos termos do 
disposto no art. 37 da Constituicao. 

§ 2Q A jornada maxima de desempenho de atividades do Programa pelo beneflciario sera 
de vinte e duas horas semanais, limitada a oito horas diarias, 

Art. 4g Aos beneficiarios do Programa Nacional de Prestacao de Service Civil Voluntario 
sera assegurada pelo Municipio a oferta de cursos de forrnacao inicial e continuada ou de 
qualificacao profissional com carga horaria minima de doze horas para cada trinta dias de 
perrnanencia no Programa e carga horaria maxima de cem horas anuais. 

§ 1 Q Observado o disposto no ca put, os cursos de formacao inicial e continuada ou de 
qualificacao profissional poderao ser realizados em dias ou em meses espedficos no 
decorrer da participacao no Programa, sem prejufzo das demais atividades. 

§ 2Q A qualificacao de que trata o caput sera prestada pelas seguin�tidades: 
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I - Service Nacional de Aprendizagem dos Industriarios -Senai; 

II - Service Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac; 

III - Service Nacional de Aprendizagem Rural - Senar; 

IV - Service Nacional de Aprendizagem do Transporte - Senat 

V - Service Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Sescoop; 

VI - Service Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas - Sebrae; 

§ 3Q A indicacao das vagas para qualificacao profissional sera realizada pelo Poder 
Executivo do Municfpio e direcionada as entidades a que se refere § 2Q com atuacao no 
referido Municf pio, observada a relacao entre a qualificacao pretendida e a atuacao 
finalistica do service escolhido. 

§ 4Q Na hip6tese de inexistencia de unidade das entidades a que se refere o § 2Q no 
Municlpio, podera ser indicado service que atue em outro Municipio do mesmo Estado. 

§ SQ Os cursos de que trata o caput poderao ser ofertados nas seguintes modalidades: 

I - presencial; 

II - semipresencial; ou 

III - remota. 

§ 6Q O planejamento da qualiflcacao a ser ofertada considerara as principais atividades 
economicas e produtivas do Munidpio de Penaforte, com vistas a aumentar a 
empregabilidade e o empreendedorismo dos beneficiaries. 

Art. SQ Para fins de aplicacao do disposto no art. 4Q, compete as entidades de que trata o § 
2Q do art. 3Q: 

I - verificar a frequencia e o aproveitamento dos beneficiaries: e 

II - comunicar ao Municipio os casos em que os beneficiarios tiverem aproveitamento 
insuficiente ou frequencia inferior a minima estabelecida. 

Art. 6Q E facultado ao Municf pio a oferta dos cursos de qualificacao profissional por 
lnstituicoes de forrnacao tecnico-profissional municipais ou a celebracao de convenios e 
acordos com outras entidades para a oferta de cursos de forrnacao inicial e continuada ou 
de qualificacao profissional no ambito do Programa Nacional de Prestacao de Service Civil 
Voluntarlo. 
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CAPITULO 111 

DAS ATIVIDADES 

Art. 7Q O Poder Executivo do Munidpio dispora sobre: 

I - a oferta de vagas de atividades de interesse publico: 

II - as atividades executadas pelos beneficiaries: 

III - a operacionalizacao administrativa, financeira e orcarnentaria do Programa; 

§ 1 Q Nao poderao ser executadas pelos beneficiaries no ambito do Programa atividades: 

I - insalubres; 

II - perigosas; ou 

a) privativas de profissoes regulamentadas; ou 

b) de competencia de cargos ou empregos publicos pertencentes ao Munidpio ou a 
pessoa juridica a ele pertencente. 

Art. SQ Fica vedado: 

I - o exerdcio do trabalho voluntario que substitua o de qualquer categoria profissional, 
servidor ou empregado publico vinculado ao Municipio de Penaforte. 

Art. 92 - A prestacao de service voluntario sera precedida da celebracao de Termo de 
Adesao entre o orgao da Administracao Direta ou entidade da Administracao lndireta do 
Municipio de Penaforte e o prestador do service voluntario. 

Paragrafo unico, 0 Termo de Adesso s6 podera ser fonnalizado ap6s a verificacao da 
idoneidade do candidato a prestacao de service voluntario e da regularidade da sua 
documentacao civil, bem como ap6s a apresentacao de atestado medico de saude fisica e 
mental. 

Art. 102. Sao deveres do prestador de services voluntaries, dentre outros, sob pena de 
desligamento: 

I - manter comportamento cornpativel com sua atuacao: 

II - ser assi duo no desempenho de suas atividades; 

III - tratar com urbanidade o corpo de servidores piiblicos municipais do orgao ou 
entidade no qual exerce suas atividades, bem como os demais prestadores de services 
voluntaries e o publico em geral; 



I GABINETE 00 
PREFEITO 

, c,-;::J, 01�1.A s:r,-0001 as 

IV - exercer suas atribuicoes conforme o previsto no Termo de Adesso. sempre sob a 
orientacao e coordenacao do responsavel designado pela direcao do 6rgao ou entidade ao 
qual se encontra vinculado; 

V - respeitar e cumprir as normas legais e regulamentares, bem corno observar outras 
vedacoes que vierem a ser impostas pelo 6rgao ou entidade no qua] se encontrar 
prestando services voluntaries, 

CAPITULO IV 

DO AUXILIO FINANCEIRO 

Art. 11. 0 auxflio financeiro do Programa sera mediante bolsa de meio salario minimo e 
auxilio-transporte aos participantes: 

I - o valor do auxilio pecuniario de natureza indenizat6ria ao beneficiario, a ti tulo de 
bolsa, pelo desempenho das atividades; 

II - a forma de pagamento de vale-transporte ou o oferecimento de outra forma de 
transporte gratuito; 

III - a contratacao de seguro contra acidentes pessoais em favor dos beneficiaries: e 

IV - a carga horaria do curso de forrnacao inicial e continuada ou de qualificacao 
profissional, observado o disposto no art. 3Q. 

§ 1 Q O valor da bolsa a que se refere o inciso I do caput observara o valor equivalente ao 
salario minimo por hara e considerara o total de horas despendidas em atividades de 
qualificacao profissional e de services executadas no ambito do Programa. 

Art. 122 A eventual concessao de beneficios relacionados a alimentacao, entre outros de 
natureza indenizat6ria, nao descaracteriza a relacao jurfdica estabelecida entre o 
Munidpio ofertante e o beneficiario, 

Art. 132 0 valor pago a tftulo de vale-transporte nao sera descontado da bolsa de que 
trata o inciso II do ca put do art. 11 Q. 

Art. 142 0 pagamento da bolsa de que trata o inciso I do caput do art. llQ podera ser 
efetuado por meio de conta do tipo poupanca social digital, nos termos do disposto na Lei 
Federal nQ 14.075, de 22 de outubro de 2020, com as seguintes caracterfsticas: 

I - dispensa de apresentacao de documentos pelo beneficiario: 

II - isencao de cobranca de tarifas de manutencao: 
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III - direito a, no rrummo, tres transferencias eletronicas para conta mantida em 
instituicao financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil e a um saque ao 
mes, sem custo; e 

IV - vedacao de ernissao de cheque. 

§ 12 E vedado as instituicoes financeiras, independentemente da modalidade de con ta 
utilizada para pagamento da balsa de que trata o inciso I do caput do art. 11Q, efetuar 
descontos, compensacoes ou pagamentos de debitos de qualquer natureza, ainda que 
para recompor saldo negativo ou saldar dividas preexistentes, que impliquem a reducao 
do valor da bolsa. 

§ 2Q Os recursos relativos a bolsa de que trata o inciso I do caput do art. 11 Q creditados e 
nao movimentados no prazo de um ano, contado da data do dep6sito, retornarao para o 
Munidpio responsavel pelo pagamento. 

§ 3Q Os custos operacionais relativos ao pagamento da balsa de que trata o inciso I do 
ca put do art. 11 Q serao assumidos pelo Munidpio perante as lnstituicoes financeiras 
operadoras. 

CAPITULOV 

DAS HIPOTESES DE DESLIGAMENTO 

Art. 15. 0 beneficiario sera desligado do Programa nas seguintes hip6teses: 

I - admissao em emprego, na forma prevista no art. 3Q da Consolidacao das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nQ 5.452, de 1Q de maio de 1943; 

II - frequencia inferior a minima estabelecida no ato a que se refere o inciso I do caput do 
art. 52; ou 

III - aproveitamento insuficiente. 

Paragrafo unico. 0 edital de selecao publica municipal podera prever outras hip6teses de 
desligamento do Programa. 

CAPITULOVI 

DISPOSI«;C>ES FINAIS 

Art. 16. Para fins de acompanhamento, o Munidpio prestara informacoes sabre o 
Programa Nacional de Prestacao de Service Civil Voluntario ao Ministerio do Trabalho e 
Previdencia, observado o disposto na Lei nQ 13.709, de 14 de agosto de 2018. 
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Art. 17. Os trabalhadores beneficiaries do programa de transferencia de renda de que 
trata a Lei nQ 14.284, de 2021, poderao receber, cumulativamente, a bolsa do Programa 
Nacional de Prestacao de Service Civil Voluntario e os beneficios do Programa Auxflio 
Brasil. 

§ 1Q O pagamento da balsa de que trata o caput nao gera, por si so, a interrupcao do 
pagamento dos beneficios previstos na Lei nQ 14.284, de 2021, e serao observadas as 
demais condicoes de manutencao no Programa. 

§ 2Q Os valores transferidos aos trabalhadores beneficiaries do Programa nao serao 
considerados como renda no ambito do Cadllnico, 

Art. 18. Nao poderao participar do Programa Nacional de Prestacao de Service Civil 
Voluntario aqueles que receberem Beneficio de Prestacao Continuada do Regime Geral de 
Previdencia Social ou dos Regimes Pr6prios de Previdencia Social. 

Paragrafo (mica. 0 disposto no caput nao se aplica ao pagamento de pensao por rnorte ou 
auxilio-acidente. 

Art. 192, As despesas decorrentes da execucao dessa lei correrao par conta de dotacoes 
orcarnentarias pr6prias. 

Art. 202. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em 
contrario e suas posteriores alteracoes, 

Paco da Prefeitura Municipal de Penaforte em 21 de marco de 2022 

:ir1�<- h1<Rf-t1<4 4,-f�.._o 
RAFAEL FERREIRA ANGELO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente 
Senhores Vereadores 

Ao prazer de cumprimentar V. Exs, venho por meio desta, encaminhar o 
Projeto de Lei, que dispce sobre o Programa Nacional de prestacao de Service Civil 
Voluntaric no amblto do municipio de Penaforte Ceara, O programa foi criado pelo 
governo federal com a finalidade de propiciar aos municipios uma ferramenta normativa 
para conceder aos jovens e trabalhadores com mais de 50 anos desempregados, 
experiencia de trabalho e qualificacao, 

A intencao do Projeto de Lei e promover auxilio na inclusao produtiva do jovem 
no mercado de trabalho e na sua qualificacao profissional. Visando assim reduzir os 
impactos sociais no mercado de trabalho causados pela pandemia da covid-19. 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo a criacao de lei que permita, em nosso 
Municipio, a participacao de membros da comunidade coma voluntaries em acoes 
desenvolvidas nas areas culturais, educacionais, cientfficas, recreativas, de assistencia a 
pessoa e outras nas quais a administracao direta e indireta do Municipio tenha atuacao 

Hodiernamente, os services de voluntariado tern contribufdo para o exercfcio da 
cidadania, bem como para manutencao e desenvolvimento de iniciativas de diferente 
natureza. Destaca-se que o trabalho voluntario nae se caracteriza vinculo empregatfcio, 
apenas pretende recepcionar no arnbito municipal a possibilidade de tais acoes, ja 
inseridas no contexto normativo nacional pela Medida Provis6ria Numero 1099/2022. 

Desta forma, encaminhamos o presente Projeto de Lei para que seja apreciado em 

regime de urgencia. Sem rnais para o momenta e certos de contarmos com o apoio dos 

senhores vereadores na aprovacao do referido projeto, reiteramos votos de elevada 

estirna e consideracao, 

Atenciosamente, 

21 de Marco de 2022 

RAFAEL FERREIRA ANGELO 

PREFEITO MUNICIPAL 


