
Lei nº 597 de 07 de Março de 2005. 
 
 
 
 

Autoriza o Executivo Municipal  implantar 
o Programa de Frente de Trabalho e dá 
outras providências. 

 
 
 
 

A Câmara Municipal São Gonçalo do Rio Abaixo/MG  
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 
 
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado, com 

fundamento no inciso X, do art. 23, da Constituição Federal, a apoiar, com recursos 
financeiros municipais e nos termos desta Lei, a organização e implantação de 
programas de Frentes de Trabalho, a cargo de entidade a ser escolhida, que deverá 
possuir personalidade jurídica e declarada de utilidade pública, em Lei Municipal. 

 
 
Art. 2º - Os programas de que cogita o artigo anterior, 

terão a finalidade de assegurar trabalho a desempregados, sem vínculo empregatício, 
em caráter excepcional, precário e emergente. 

 
 
Art. 3º - São condições mínimas para a concessão dos 

recursos de que cogita esta Lei: 
 
I - os programas visem exclusivamente à execução de 

pequenas obras ou serviços, determinados pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo 
do Rio Abaixo; 

 
II - a entidade comunitária somente empenhe, em 

serviço ou obra dos programas, associados eventualmente desempregados, limitada a 
jornada de trabalho de 4(quatro) horas; 

 
III - se observem, em tais atividades, as condições 

pessoais de cada desempregado, identificadas em levantamento sócio-econômico, 
efetuado pela Divisão Municipal de Ação Social, assegurada absoluta prioridade aos 
que sejam arrimo de família; 

 
IV - a gratificação corresponda ao salário mínimo, 

proporcionalmente à jornada de trabalho, mais o fornecimento de 01 (uma) cesta 
básica mensal. 

 
Art. 4º - A entidade que vier a ser escolhida na forma 

do artigo 5º, item I, responderá, sob prestação de contas, perante o Município, pela 
aplicação dos recursos que lhe sejam repassados, nos termos desta Lei, segundo os 
objetivos previstos. 



 
Parágrafo Único - O Prefeito Municipal poderá 

constituir, com atribuições previstas, comissão comunitária de fiscalização e controle 
de aplicação dos recursos doados na forma desta Lei. 

 
 
Art. 5º - Compete ao Prefeito Municipal: 
 
I - fazer a escolha das entidades de que trata esta Lei; 
 
II - estabelecer o valor das doações, tendo em vista os 

programas de trabalho das entidades; 
 
III - estabelecer os critérios de fiscalização e controle 

da aplicação dos recursos doados. 
 
 
Art. 6º - Para atender as despesas resultantes da 

aplicação desta Lei, fica o Executivo Municipal, autorizado a decretar a abertura de um 
Crédito Especial na seguinte dotação:  

 
08.244.0801.2.008.3390.39 – Outros serviços de terceiros – 0166 – R$ 80.000,00 

 
 Art. 7º Os recursos necessários para o cumprimento 

desta lei serão assegurados por meio da anulação da dotação 
26.782.2601.2.043.33.90.30 – Material de Consumo, constantes do orçamento em 
execução. 

 
 Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 
  Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 07 de Março de 2005. 
 
 
 
 

RAIMUNDO NONATO BARCELOS 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 


