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PRFEITURAMIJNICIPAL DE AREIA BRANCA
CNPJ 08.07 7 .26s I 0001 -08

Praça da Conceição, s/n, Centro

Gabinete do Prefeito

Institui o Programa "Costurando com
a Nossa Gente", e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - RN, faço saber que a Càmata

Municipal aprovou e eu sancionei a seguinte Lei:

Art 10. Fica o Município de Areia Branca autorizado a instituir o Programa "Costurando
com a Nossa Gente".

§ 1'. O Programa de assistência referido no caput deste artigo tem como objetivo a

promoção da qualificação geral na arte de corte e costura das mulheres residentes neste
município, na forma estabelecida no art. 4o.

§ 2". O período de participação das mulheres benef,rciárias deste Projeto terá um prazo de

12 (doze) meses.

§ 3'. Após o término do período referido no parágrafo anterior, novas mulheres
interessadas deverão ocupar o lugar das demais.

§ 4". Existindo a vacância de uma das vagas oportunizadas poderá haver a inscrição e

participação de nova beneficiada.

Art.2o. Deve o Poder Executivo deste Município elaborar, projeto de unidade fabril para
que possa atender os objetivos desta Lei.

Parágrafo único. Pode o Município realizar a locação de imóvel para o funcionamento da
unidade fabril ou construí-lo com recursos próprios ou obtidos através de convênios com
entidades governamentais ou privadas.
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Art. 30. Serão beneficiárias do Programa instituído por esta Lei as pessoas físicas do sexo

feminino que:

I - possuírem renda familiar mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos; e

II - residirem neste Município há mais de 0l (um) ano.

Parágrafo único. A inscrição das mulheres interessadas nos benefícios desta Lei será

realizada pela Secretaria de Assistência Social.

Art. 40. O Programa "Costurando com a Nossa Gente" tem por finalidade:

I - a geraçáo de renda para 30 (trinta) mulheres residentes e domiciliadas neste Município;
II -produzir l00Yo (cem por cento) das fardas do setor público local;
IIi - capacitar l00Yo (cem por cento) das mulheres que irão trabalhar na unidade fabril;
IV-realizar cursos para 100 (cem) gestantes oportunizando a confecção do seu enxoval e

do bebê.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados
a partir de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicagão, revogadas as disposições em
contrário. //
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