
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO DE LEI N° _____/2020. 
 
 

Dispõe sobre criação de Bolsa Auxílio Desemprego 
Complementar ao Programa Emergencial de Auxílio 
Desemprego – PEAD do Governo do Estado de São 
Paulo e dá outras providências. 
 

 
MARCO ANTÔNIO PEREIRA DA ROCHA , 
Prefeito Municipal de Regente Feijó, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER 
que a Câmara Municipal APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

 
 
  Art. 1º Fica criada a Bolsa Auxílio Desemprego Municipal Complementar no valor mensal 
de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) em reforço aos benefícios concedidos 
aos cidadãos regentenses inseridos no Programa Emergencial de Auxílio Desemprego – PEAD do 
Governo do Estado de São Paulo e mediante o atendimento dos critérios estabelecidos na Lei 
Estadual nº 10.321/99, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 44.034/99 e suas posteriores 
alterações. 
  Parágrafo único. A bolsa perdurará enquanto haver regularidade aos critérios e a 
participação do cidadão junto ao Programa Emergencial de Auxílio Desemprego – PEAD do 
Governo do Estado de São Paulo. 
 
  Art. 2º O Governo do Estado de São Paulo e o Município de Regente Feijó deverão 
cumprir com as obrigações contidas no termo de parceria pactuado. 
 
 Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria, a qual poderá ser suplementada, se necessário for. 
 
 Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário. 
 

 
Regente Feijó, 28 de Janeiro de 2020. 

 
 
 

MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 

Senhor Presidente, Nobres Edis. 
 
 Tenho a honra de passar às mãos de Vossas Excelências, o incluso Projeto de Lei que 
Dispõe sobre criação de Bolsa Auxílio Desemprego Complementar ao Programa Emergencial de 
Auxílio Desemprego – PEAD do Governo do Estado de São Paulo e dá outras providências para 
análise e votação dessa respeitosa instituição democrática. 
 
  Como é do conhecimento dos Nobres Edis, o Município de Regente Feijó aderiu ao 
Programa Emergencial de Auxílio Desemprego – PEAD do Governo do Estado de São Paulo, cuja 
iniciativa proporciona qualificação profissional e renda para cidadãos desempregados e em situação 
de alta vulnerabilidade social. Isso ocorre com atividades como limpeza, conservação e 
manutenção de órgãos públicos municipais. 
 
  O bolsista da Frente de Trabalho permanece no programa por até nove meses, com jornada 
de atividades de até seis horas diárias, quatro dias por semana. No quinto dia, ele faz um curso de 
qualificação profissional ou alfabetização. 
 
  Os participantes recebem mensalmente bolsa-auxílio de R$ 210,00, crédito para a compra 
de alimentos no valor de R$ 86,00 e seguro de acidentes pessoais. Eles prestam serviços de 
interesse local (quatro dias da semana – seis horas por dia) e frequentam o curso de qualificação 
profissional, um dia por semana. Ao todo, são 150 horas de capacitação. 
 
  No sentido de ainda mais avançarmos o desenvolvimento humano, intelectual e social 
destes cidadãos, vislumbramos reforçar os benefícios concedidos no citado programa, mediante a 
concessão de uma bolsa mensal no valor R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 
centavos). 
  

Necessário registrar que atualmente o Município contempla 15 (quinze) pessoas inseridas 
no PEAD – Estadual, sendo esta bolsa destinada ao reforço dos benefícios concedidos, como meio 
de reconhecimento e valoração. 

 
Ante ao que foi exposto no Projeto de Lei em questão, estamos convictos de que os 

Senhores Vereadores darão a atenção necessária para a sua aprovação, por ser medida de inteira 
Justiça. 
 
  Atenciosamente, 

 
 

MARCO ANTONIO PEREIRA DA ROCHA 
PREFEITO MUNICIPAL  


