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DECRETO Nº 840/2013 
dê 25 de abril de 2.013 

Dispõe sobre a reestruturação do Projeto "Mãos Que Fazem". 

SILVANO CEZAR MOREIRA, Prefeito do 
Município de Nova Canaã Paulista, no uso 
de suas legais atribuições, etc.; 

DECRETA: 

Art. 1°. O Projeto "Mãos Que Fazem" tem por objetivo dar suporte 
material às mulheres costureiras e aprendizes de costureiras, em carência de 
recursos financeiros, que queiram desenvolver atividades voltadas à confecção de 
roupas de todas as espécies do gênero, com a utilização do galpão de propriedade 
da Prefeitura, equipado com máquinas de costura e demais utensílios afins, 
visando a geração de renda. 

Art. 2°. O uso do galpão pelas beneficiárias é gratuito. 

Art. 3°. Compete à Prefeitura: 

1 - arcar com as despesas de consumo de água, energia elétrica, 
custos de manutenção e reparos das máquinas de costura e demais equipamentos 
instalados no local; 

li - fornecer, gratuitamente, às beneficiárias, aviamentos próprios para 
costura; 

Ili - fornecer, gratuitamente, às beneficiárias, materiais necessários à 
limpeza e higienização do local; 

., 
IV - fornecer, diária e gratuitamente, às beneficiárias, café da rnanlfã 

composto de pão com manteiga, leite e café; no período da tarde, lanche composto 
de pão com manteiga e suco de fruta em pó solúvel. 

Art. 4°. São deveres das beneficiárias: 

1- manter o galpão diariamente limpo e higienizado: 

li - manter a ordem, o respeito e a disciplina no ambiente de trabalho; 

Ili - operar as máquinas com z:elo, evitando danos voluntários; 
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IV - levar ao conhecimento do Departamento de Ação Social da 
Prefeitura, sobre qualquer irregularidade constatada na execução do Projeto. 

Parágrafo único. A beneficiária que vier a infringir qualquer dos 
deveres acima previstos sofrerá advertência, e, em caso de reincidência, 
será excluída do Projeto. 

Art. 5°. Não há qualquer subordinação jurídica e nem vínculo 
empregatício entre as beneficiárias do Projeto em relação a Prefeitura. 

Art. 6°. As beneficiárias poderão executar seus trabalhos em dias e 
horários de acordo com suas próprias conveniências. 

Art. 7°. As beneficiárias poderão fazer parcerias com indústrias do 
ramo de confecção para fornecimento de mão de obra, ficando, neste caso, 
vedada a aplicação dos aviamentos fornecidos pela Prefeitura. 

Art. 8°. O Projeto "Mãos Que Fazem" será coordenado e 
supervisionado pelo Departamento de Ação Social da Prefeitura. 

Art. 9°. São requisitos exigidos para a inclusão no Projeto: 

1 - não registrar antecedentes criminais nos últimos cinco anos, 
comprovados mediante certidão do Cartório do Distribuidor da Comarca; 

li - não sofrer doença infecto-contagiosa, comprovada por atestado 
médico fornecido pela Unidade Básica de Saúde local. 

Art. 10. As despesas decorrentes da execução do projeto de que trata 
este decreto, correrão por conta de dotações próprias do Fundo Municipal de 
Assistência Social, consignadas no orçamento vigente, suplementadas, 
se necessário. 

Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

abril de 2.013 

Registrado em livro próprio na mesma data e determinada sua publicação na 
imprensa regional. 

CLÁUDIA V L RIA PEREIRA 
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA 


