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DECRETO N° 08/2017 
 

“REGULAMENTA A LEI N. 1900/2014 E LEI N. 1994/2017, SOBRE O PROGRAMA 

EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO DENOMINADO FRENTE DE TRABALHO”. 

 
AYRES SCORSATTO, Prefeito Municipal de Juquitiba, usando de suas atribuições legais, 
considerando as prioridades da Administração em relação à capacitação da mão-de-obra 
desempregada, prevista no Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego;  
considerando que o Programa tem caráter assistencial, visando proporcionar ocupação, 
qualificação e renda para até 100 (cem) trabalhadores que façam parte da população 
desempregada residente no Munícipio: 
 

D E C R E T A 
 

ARTIGO 1º- O "Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego" -  denominada “Frente 
de Trabalho” será coordenado pela Secretaria de Administração, com a colaboração das 
demais Secretarias do Município. 

 Parágrafo único - A Secretaria de Administração fica autorizada a celebrar convênios e 
outros ajustes que se fizerem necessários à execução do programa, respeitadas as 
disposições legais aplicáveis.  

Artigo 2.º - Para a aferição dos requisitos para concessão do benefício, a Secretária 
Coordenadora deverá solicitar composição através de portaria de Comissão Especial, 
com no mínimo 3 (três) membros, que deverá permanecer enquanto durar a 
participação do beneficiário no programa. 

Paragrafo único: Deverá compor a Comissão Especial, o mínimo de 60% de servidores 
efetivos, podendo o restante do percentual, ser composto de servidor comissionado.  

Artigo 3.º - A participação do bolsista no Programa “Frente de Trabalho” implica na 
colaboração, em caráter eventual, mediante a prestação de serviços de interesse da 
comunidade local, de órgãos públicos Municipais e entidades assistenciais sem fins 
lucrativos, para o exercício de tarefas que contribuam com as atividades dos servidores 
destes órgãos, sem comprometimento das atividades já desenvolvidas.  

Parágrafo único - Os órgãos ou pessoas jurídicas beneficiários dessa colaboração dos 
bolsistas fornecerão os materiais, equipamentos, EPIs e ferramentas, bem como os 
recursos humanos necessários à coordenação destas atividades. 

Artigo 4.º - A participação no Programa “Frente de Trabalho” não representa, em 
hipótese alguma, vínculo empregatício, eis que de caráter assistencial e de qualificação 
profissional, não se revestindo das características que configuram tal vínculo.  

Paragrafo único – Para fins de qualificação profissional, será ministrado cursos 
profissionalizantes, que serão obrigatórios e realizados pelo menos 1 (uma) vez por 
mês.  

Artigo 5.º - A Secretaria de Administração, por intermédio da Comissão Especial tornará 
pública a abertura de inscrições para o Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego 
“Frente de Trabalho”, mediante publicação no Diário Oficial do Estado.  
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Parágrafo único - O edital de divulgação deverá conter, dentre outras instruções, as 
seguintes informações quanto à abertura de inscrições: 

I - datas e horários;  

II- local;  

III-  condições de inscrição;  

VI - documentos a serem apresentados no ato de inscrição.  

 V - declarações 

Artigo 6º - A divulgação dos candidatos selecionados será feita por intermédio dos 
meios de comunicação acima mencionado e também nos locais onde foram efetuadas as 
inscrições.  

Parágrafo único - Do Edital de convocação deverá constar, dentre outras informações, 
os locais, as datas e os horários de apresentação dos alistados, bem como os demais 
documentos a serem apresentados. 

Artigo 7º - Os alistados selecionados e convocados, para efeito de preenchimentos das 
vagas disponíveis, ficam sujeitos à apresentação de documentos que comprovem a 
veracidade de suas informações, devendo, para tanto, firmar Termo de Adesão ao 
Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego “Frente de Trabalho”. 

 Parágrafo único - A inexatidão das afirmativas e irregularidades nos documentos, 
ainda que verificada posteriormente, eliminará o candidato do Programa.  

Artigo 8º - O bolsista será excluído do Programa, além daquelas já elencadas no Lei 
1900/2014, artigo 8º,  nas seguintes hipóteses:  

I – sendo apurada qualquer irregularidade nas informações da ficha de inscrição;  
II – não for considerado apto na avaliação médica para desempenho das atividades do 
Programa;  
III – por indisciplina ou comportamento inadequado; e  
IV – por cinco faltas, consecutivas ou alternadas, nas atividades desenvolvidas ou nos 
cursos, sem comprovação médica, judicial ou escolar.  

Parágrafo único - Os casos excepcionais serão decididos pela Comissão Especial 
descrita no artigo 5º do presente Decreto. 

Artigo 9º - As vagas que surgirem no Programa, em face da desistência de bolsistas ou 
porque o titular perdeu o direito à bolsa, poderão ser preenchidas imediatamente por 
outro alistado, observadas a ordem de classificação e os critérios de desempate previsto 
no artigo 4.º da Lei 1900/2014. 

Parágrafo único - Os alistados convocados nas condições deste artigo poderão receber 
aulas de treinamento intensivo, de modo a que possam se incorporar à equipe que lhes 
for designada. 

Artigo 10º - A Secretaria de Administração acompanhará e controlará, juntamente com 
a Comissão Especial, Secretárias Municipais e entidades participantes, os resultados do 
Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego “Frente de Trabalho”, emitindo 
relatórios mensais de desempenho.  
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§ 1.º - Os relatórios mensais deverão ser acompanhados de folha de frequência e 
relatório de atividades, fornecida pelo responsável da Secretária Municipal ou entidade 
na qual o bolsista estiver desempenhando sua atividade.  

§ 2.º - O acompanhamento e controle do Programa deverá ser individualizado, em 
termos físicos, no tocante aos bolsistas, e financeiros, com relação as despesas do 
Programa. 

  
Artigo 11º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
  

Prefeitura Municipal de Juquitiba, 21 de Fevereiro de 2017. 
 

 

 

 

AYRES SCORSATTO  
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

KENNEDY FERREIRA MENDES 
Chefe de Gabinete 

 
 
 

Este Decreto será publicado por afixação no Quadro Mural da Prefeitura Municipal na 
data supra. Registre-se e Cumpra-se. 


