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LEI no 98í/2005

O PREFEITO CONSTITUCIONAL,
Énço §neen OuE À cÂrtlana ilauntclpnL APRovoU E EU SANSI9NO A

SEGUTNTE LEI:

Art. 1" - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal, na condição de

gestor do Município de Areia Branca, a firmar Convênio, em forma de

õooperação associativa, com o Conselho Comunitário do Freire, objetivando

viabilizai a geração de emprego e renda para oS munícipes carentes e
desempregados de Areia Branca-RN

Art. 2o - O aludido Convênio possibilitará o funcionamento regular de atividades
de corte e costura, de serigrafia, de confecção de fraldas e de estética, a serem
desenvolvidas por munícipes beneficiários.

Art. 30 - Para a consecução do objeto do referido convênio, além de ceder o
espaço físico da Gerência de Geração de Emprego e Renda, garantirá o
Município de Areia Branca o pagamento dos custos básicos com energia elétrica;
água; todo o material a ser utilizado na Unidade fabril e, por fim, o pagamento
dos prestadores de serviços (beneficiários).

Parágrafo Unico - Para o bom desenvolvimento das atividades objeto do
convênio em tela, o Conselho Comunitário do Freire cederá aos beneficiários do
convênio o uso dos seguintes equipamentos: 03 (três) máquinas ,,zig-zag,,; 

02
(duas) máquinas "ovelock"; 01 (uma) máquina "reta"; 01 (uma) máquinã "go-Íeira,,;
01 (uma) máquina de pregar botões; 01 (uma) máquina de corte e costura
"Gemsy"; 10 (de? cadeiras canjuntos com as máquinas de costura; 01 (uma)
mesa de costurí ol (uma) mesa térmica de estamparia; 01 (uma) mesa de
revelação,141(ca,lorze)lelas de pintura, e, porfim, 04 (quatro) rodos de pintura 
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Areia Branca-RN, 20 de Junho de 2005'

Autoiza o Chefe do Poder Executivo

Municipat a firmar convênio' em forma

de cooPeração associativa, com o

Consethio Cómunitario do Freire e dá

outras Providências-
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