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Cotia, 16 de abril de 2021.

Mensagem do Senhor Prefeito
Ofício GP.DAO.L nº 15/2021

Senhor Presidente,

Pelo presente, tenho a honra de encaminhar, por intermédio de

Vossa Excelência, para a apreciação dessa augusta Casa Legislativa, o

incluso projeto de lei que institui o “Programa Temporário de Ação

Coletiva de Incentivo ao Trabalho — PTACIT”, no Município de Cotia, e dá

providências correlatas.

Em síntese, a vertente propositura decorre do momento difícil

que o mundo vive com a pandemia do Novo Coronavírus, que afetou de

forma gravíssima a economia e, principalmente, os cidadãos de baixa

renda. As informações veiculadas diariamente pelos órgãos de imprensa

demonstram as grandes dificuldades pelas quais estão passando estas

pessoas, que merecem o máximo respeito por parte do Poder Público
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mediante a adoção de ações que tenham por objetivo minimizar os efeitos

perniciosos da situação global atual.

Por esta razão, não só visando à concessão de um auxílio

pecuniário, mas também à capacitação profissional daqueles que se

encontram desempregados, facilitando a sua reinserção no mercado de

trabalho, o Município deve prover mecanismos para tal desiderato, sempre

em sintonia com a Constituição Federal, que prestigia os direitos à vida, à

saúde, ao emprego e à dignidade.

Destarte, evidenciada a conveniência e oportunidade da

iniciativa, conto com o apoio dos nobres senhores Vereadores para a sua

breve aprovação, procedimento que é peculiar desta honrosa Casa

Legislativa, sempre sensível às causas sociais.

Sendo o que me cumpria para o momento, valho-me desta

oportunidade para reiterar a Vossa Excelência, bem como aos seus ilustres

pares, os meus protestos de elevada estima e distinta consideração. 
A
Sua Excelência o Senhor Vereador CELSO TADASHI ICHIGI —

CELSO ITIKI
Presidente da Câmara Municipal de Cotia.
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ANEXO |

Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro  
(de que trata o art. 16 da LC 101/00 - LRF)

1.0-) IMPACTO ANALÍTICO:       
   

            
     

                             
 

      
    

 

E Quant Meses| Valor Mensal - se : sei e
Descrição 2020 Geral statoeta | Exercício 2022| Exercício2023

01- Auxilio Social - Covidi9 400 208.400,00 833.600,00 - =

TOTAL ACRÉSCIMOS 208.400,00 833.600,00 E =

TOTAL DO IMPACTO 208.400,00 833.600,00 - -

2.0) CÁLCULO DO IMPACTO-GASTOSCOM PESSOAL

DESPESACONSOLIDADA VALORES
Mensal 2021 2022 2023

3.3.90. 48.00 - Outros Auxilio Pessoa Física

208.400,00 833.600,00 - -

* Início à partirde Maio/2021

3-) MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO: não há

4.0) IMPACTO NO ÍNDICE DE GASTOS COM PESSOAL:

4.1) Dados 3º Quadrimestrede 2020 | Evolução Receita Corrente Líquida
2021 2022 I 2023

Índice %

RCL - Rec. Corrente Líquida 926.848.392,95 926.848.392,95| 954.653.844,74| 983.293.460,08
Gastos com Pessoal e Encargos 329.094.454,48 35,51%1 331.634.591,01 336.665.547,71 337.784.041,13

3,00% 3,00% 3,00%

4.2) Inclusão do impacto de Gastos com a incorporação:
. Indíce 54,00% 51,30%
Indice % 500.498.132,19| 475.473.225,58

RCL - Rec. Corrente Líquida 926.848.392,95

Exercício de 2021
Gastos com Pessoal e Encargos 331.634.591,01 35,78%
(+) IMPACTO 833.600,00 0,09%
GASTOS COM PESSOAL PREVISTO 332.468.191,01 35,87%EEE 168.029.941,18| 143.005.034,57

Indíce 54,00% 51,30%
Exercício de 2022 515.513.076,16| 489.737.422,35

Gastos com Pessoal e Encargos 336.665.547,71 35,27%
(+) Incorporação 0,00 0,00%
GASTOS COM PESSOAL PREVISTO 336.665.547,71 35,27% 178.847.528,45| 153.071.874,64

Indíce 54,00% 51,30%
Exercício de 2023 530.978.468,44| 504.429.545,02
Gastos com Pessoal e Encargos 337.784.041,13 34,35%
(+) Incorporação 0,00 0,00%
GASTOS COM PESSOAL PREVISTO 337.784.041,13 34,35% 193.194.427,31 166.645.503,89

Datos RelatórioResumidoda Execução Orçamentária  
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PROJETO DE LEI Nº Ô 9 + DE 2021

Institui o “Programa Temporário de Ação Coletiva de
Incentivo ao Trabalho — PTACIT”, no Município de Cotia,
e dá providências correlatas.

A Câmara Municipal de Cotia decreta:

Art. 1º. Fica instituído o “Programa Temporário de Ação Coletiva de

Incentivo ao Trabalho — PTACTT”, no Município de Cotia, com o objetivo

de conceder atenção especial ao trabalhador desempregado há mais de 8

(oito) meses, sem rendimentos próprios, pertencente a família de baixa

renda, visando a sua reinserção no mercado de trabalho.

Parágrafo único. O PTACIT vigorará pelo prazo de 24 (vinte e

quatro meses) a partir da data da publicação da presente Lei.

Art. 2º. O PTACIT consistirá:

I. na concessão de auxílio pecuniário, em valor a ser fixado em

Decreto, correspondente a, no máximo, R$ 900,00 (novecentos reais)

mensais, além de seguro de vida coletivo e atendimento de despesas de

alimentação e deslocamento;
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II. no desempenho de atividades laborais, sob a coordenação de

órgãos da Administração municipal e/ou entidades conveniadas ou

parceiras, vedada toda e qualquer atividade insalubre ou perigosa nos

termos da legislação vigente; e

Hi. no desenvolvimento de atividades de capacitação ocupacional e

de cidadania, promovidas pelos órgãos da Administração municipal e/ou

por entidades conveniadas ou parceiras.

Parágrafo único. A participação no PTACTT terá a duração mínima

de 3 (três) meses e máxima até a data de encerramento do presente

programa, a critério da sua coordenação, desde que mantidas as condições

que ensejaram a inclusão do beneficiário no programa e cumpridas as

cláusulas estabelecidas em Termo de Compromisso e Responsabilidade.

Art. 3º. Para participar do PTACIT, os interessados deverão

preencher cumulativamente os seguintes requisitos:

I. ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;

II. estar desempregado há mais de 8 (oito) meses e não estar

recebendo o seguro-desempregoou outro benefício pecuniário de programa

social;

HI. ser residente no Município de Cotia há mais de 1 (um) ano;

IV. pertencer a família de baixa renda, cujos membros tenham

rendimento bruto mensal per capita igual ou inferior a 50% (cinquenta por

cento) do salário-mínimo nacional vigente, computando-se a totalidade dos

rendimentos brutos dos membros da família, oriundos do trabalho e/ou de

outras fontes de qualquer natureza, incluindo-se os benefícios e valores

concedidos por órgãos públicos ou entidades particulares, excetuando

apenas o benefício instituído por este Programa; e
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ter conhecimento das regras do programa, às quais se sujeitará sob pena de

sofrer as sanções previstas no 4 1º do artigo 9º desta Lei.

8 1º. Para efeito do PTACTT, considera-se como família o núcleo de

pessoas formado por, no mínimo, um dos pais ou responsável legal, filhos

e/ou dependentes que estejam sob tutela ou guarda, devidamente

formalizadas pelo juízo competente, bem como parentes e outros

indivíduos que residam com o grupo sob o mesmo teto e contribuam

economicamente para a sua subsistência.

8 2º. Apenas um membro por família poderá ser, concomitantemente,

beneficiário do PTACIT.

8 3º. O morador de rua em processo de reinserção social é

dispensado da comprovação do critério de renda previsto no inciso IV do

caput e 4 1º deste artigo.

Art. 4º. Os beneficiários do PTACIT estarão sujeitos a avaliação

sistemática e controle periódico, a critério da respectiva coordenação.

Art. 5º. Para participar do PTACIT, o beneficiário, além de atender

aos requisitos estabelecidos no artigo 3º, deverá cumprir a carga horária

estipulada para as atividades mencionadas nos incisos II e III do artigo 2º

desta Lei e não ultrapassar o limite de faltas fixado no Termo de

Compromisso e Responsabilidade.

Parágrafo único. A participação PTACTIT não gera qualquer vínculo

empregatício ou profissional entre o beneficiário e a Prefeitura do

Município de Cotia.

tn
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Art. 6º. O PTACIT será implantado gradativamente, de modo a

atender situações agravantes de pobreza, observando-se os seguintes

critérios, pela ordem, sem prejuízo do disposto no artigo 3º desta Lei:

I. maior tempo de desemprego;

II. morador de rua em processo de reinserção social;

HI. menores faixas de renda bruta familiarper capita;

IV. menor grau de escolaridade do beneficiário;

V. famílias com filhos e/ou dependentes com idade de até 23 (vinte e

três) meses, em estado de desnutrição;

VI. famílias monoparentais;

VII. famílias com maior número de filhos e/ou dependentes;

VIII. famílias com dependentes idosos ou portadores de

necessidades especiais;

IX. famílias com filhos e/ou dependentes sob medidas específicas de

proteção ou socioeducativas, previstas, respectivamente, nos artigos 99 a

102 e 112 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990;

X. condições de moradia;

XI. pessoas com deficiência;

XII. egressos do sistema penitenciário.

Art. 7º. A concessão dos benefícios previstos no artigo 2º será

interrompida e ocorrerá a exclusão do PTACTT se:

I. o beneficiário obtiver ocupação remunerada;

II. o beneficiário descumprir quaisquer dos requisitos previstos nos

artigos 3º e 5º desta Lei ou desatender as cláusulas firmadas no Termo de

Compromisso e Responsabilidade;

III. a renda bruta familiarper capita ultrapassar o limite estabelecido

no inciso IV do artigo 3º desta Lei;

=
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IV. o beneficiário mudar-se para outro Município.

Art. 8º. É vedado aos beneficiários do PTACIT exercerem atividades

que impliquem substituição de mão de obra de servidores efetivos, sendo

suas atribuições exclusivamente de suporte ou auxílio.

Art. 9º. Será excluído do PTACIT o beneficiário que prestar

declaração falsa ou usar de qualquer meio ilícito para a obtenção de

vantagens.

8 1º. Sem prejuízo da sanção penal, o beneficiário que gozar

ilicitamente do auxílio será obrigado a efetuar o ressarcimento integral dos

valores recebidos indevidamente, corrigidos monetariamente.

8 2º. Ao servidor público ou agente de entidade conveniada ou

parceira que concorra para a concessão ilícita do benefício aplica-se, sem

prejuízo das sanções civis, penais e administrativas cabíveis, multa

equivalente ao dobro dos valores ilegalmente pagos, corrigidos

monetariamente.

Art. 10. O Poder Executivo poderá celebrar convênios com

entidades de direito público, bem como estabelecerparcerias com empresas

ou instituições particulares e entidades de direito privado, patronais e

sindicais, visando ao desenvolvimento das atividades relativas ao PTACIT.

Art. 11. Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

estabelecer normas e procedimentos para a implementação do PTACIT,

bem como para o seu controle, acompanhamento e fiscalização.
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Art. 12. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei
x (o o ecorrerão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas s

necessário.

Art. 13. O Poder Executivo regulamentaráa presente Lei.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando

revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Cotia, em 16 de abril de 2021. 
menTT mm
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescentee dá outras providências.

Capítulo |l

Das Medidas Específicas de Proteção

Art. 99. As medidas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo.

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas,
preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas: (Incluído
pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

| - condiçãoda criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e
adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem como na
Constituição Federal; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Il - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma
contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças
e adolescentessão titulares; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Ill - responsabilidade primária e solidária do poder público: a plena efetivação dos direitos
assegurados a crianças e a adolescentes por esta Lei e pela Constituição Federal, salvo nos
casos por esta expressamente ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das 3
(três) esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade
da execução de programas por entidades não governamentais; (Incluído pela Lei nº 12.010, de
2009) Vigência

IV - interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender
prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da
consideraçãoque for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos
interesses presentes no caso concreto; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

V - privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser
efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada; (Incluído
pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

VI - intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada
logo que a situação de perigo seja conhecida; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

10
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VII - intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas .

autoridadeseinstituiçõescuja ação seja indispensávelà efetiva promoção dosdireitos ea
proteção da criança e do adolescente; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

VIII - proporcionalidade e atualidade: a intervençãodeve ser a necessária e adequada à
situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no momento em que a
decisão é tomada; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

IX - responsabilidade parental: a intervençãodeve ser efetuada de modo que os pais
assumam os seus deveres para coma criança e o adolescente; (Incluído pela Lei nº 12.010, de
2009) Vigência  

X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e do
adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua
família natural ou extensa ou, se isso não for possível, que promovam a sua integração em
família adotiva; (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

XI - obrigatoriedade da informação: a criança e o adolescente, respeitado seu estágio de
desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem ser
informados dos seus direitos, dos motivos que determinarama intervenção e da forma como
esta se processa; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

XII - oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, em separado ou na
companhiados pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os seus pais ou
responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de
promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela
autoridade judiciária competente, observado o disposto nos 88 1 Ze 2 2do art. 28 desta
Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente
poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

| - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;

Il - orientação, apoio e acompanhamento temporários;

III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimentooficial de ensino fundamental; 
IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitáriosde proteção, apoio e

promoção da família, da criança e do adolescente; (Redação dada pela Leinº 13.257, de 2016)

V - requisição de tratamento médico, psicológicoou psiquiátrico, em regime hospitalar ou
ambulatorial;

VI - inclusão em programa oficial ou comunitáriode auxílio, orientação e tratamento a
alcoólatrase toxicômanos;

VT É idade:

VII - acolhimento institucional: (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

VU A carol eta.
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VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar; (Redação dada pela Lei nº 12.010,
de 2009) Vigência

IX - colocação em família substituta. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 
8 1 £O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e

excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta
possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. (Incluído
pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

8 2 ºSem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para proteção de vítimas de
violência ou abuso sexual e das providências a que alude o art. 130 desta Lei, o afastamento
da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade
judiciária e importará na deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo
interesse, de procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais ou ao responsável
legal o exercício do contraditório e da ampla defesa. (Incluído pela Lei nº 12.010, de
2009) Vigência

8 3 Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que
executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de uma
Guia de Acolhimento, expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará,
dentre outros: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

| - sua identificação e a qualificação completa de seus pais ou de seu responsável, se
conhecidos; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Il - o endereço de residência dos pais ou do responsável, com pontos de
referência; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Ill - os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-los sob sua
guarda; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

IV - os motivos da retirada ou da não reintegraçãoao convívio familiar. (Incluído pela Lei
nº 12.010, de 2009) Vigência

8 4 “Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade
responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um plano
individual de atendimento, visando à reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem
escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária competente, caso em que
também deverá contemplarsua colocação em família substituta, observadas as regras e
princípios desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

8 5 20 plano individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do
respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança ou do
adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável. (Incluído pela Lei nº 12.010, de
2009) Vigência

8 6 “Constarão do plano individual, dentre outros: (Incluído pela Lei nº 12.010, de
2009) Vigência

| - os resultados da avaliação interdisciplinar; (Incluído pela Lei nº 12.010, de
2009) Vigência

Il - os compromissos assumidos pelos pais ou responsável; e (Incluído pela Lei nº
12.010, de 2009) Vigência
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II - a previsão das atividades a serem desenvolvidascom a criança ou com o
adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com vista na reintegração familiar ou, caso
seja esta vedada por expressa e fundamentada determinaçãojudicial, as providências a serem
tomadas para sua colocação em família substituta, sob direta supervisão da autoridade
judiciária. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

8 7 2O acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência
dos pais ou do responsável e, como parte do processo de reintegração familiar, sempre que
identificada a necessidade, a família de origem será incluída em programas oficiais de
orientação, de apoio e de promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a
criança ou com o adolescente acolhido. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

$ 8 2Verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa de
acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à autoridade judiciária, que
dará vista ao Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias, decidindo em igual
prazo. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

8 9 2Em sendo constatada a impossibilidadede reintegração da criança ou do
adolescente à família de origem, após seu encaminhamentoa programas oficiais ou
comunitáriosde orientação, apoio e promoção social, será enviado relatório fundamentadoao
Ministério Público, no qual conste a descrição pormenorizadadas providências tomadas e a
expressa recomendação, subscrita pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela execução
da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, para a destituição do poder
familiar, ou destituição de tutela ou guarda. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência  

$ 10. Recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 15 (quinze) dias para o
ingresso com a ação de destituição do poder familiar, salvo se entender necessária a
realização de estudos complementares ou de outras providências indispensáveis ao
ajuizamento da demanda. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)

8 11. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um cadastro
contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em regime de acolhimento
familiar e institucional sob sua responsabilidade, com informações pormenorizadas sobre a
situação jurídica de cada um, bem como as providências tomadas para sua reintegração
familiar ou colocação em família substituta, em qualquer das modalidades previstas no art. 28
desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

8 12. Terão acesso ao cadastro o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão gestor
da Assistência Social e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescentee da
AssistênciaSocial, aos quais incumbe deliberar sobre a implementação de políticas públicas
que permitam reduzir o número de crianças e adolescentesafastados do convívio familiar e
abreviar o período de permanência em programa de acolhimento. (Incluído pela Lei nº 12.010,
de 2009) Vigência

Art. 102. As medidas de proteção de que trata este Capítulo serão acompanhadas da
regularização do registro civil. (Vide Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

8 1º Verificada a inexistência de registro anterior, o assento de nascimento da criança ou
adolescenteserá feito à vista dos elementos disponíveis, mediante requisição da autoridade
judiciária.

8 2º Os registros e certidões necessários à regularização de que trata este artigo são
isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade.
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$ 3 £Caso ainda não definida a paternidade, será deflagrado procedimento específico
destinado à sua averiguação, conforme previsto pela Lei n 28.560, de 29 de dezembro de
1992. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

8 4 ºNas hipóteses previstas no 8 3 “deste artigo, é dispensável o ajuizamento de ação
de investigação de paternidade pelo Ministério Público se, após o não comparecimento ou a
recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada
para adoção. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

8 5 2Os registros e certidões necessários à inclusão, a qualquer tempo, do nome do pai
no assento de nascimento são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta
prioridade. (Incluído dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

8 6º São gratuitas, a qualquer tempo, a averbação requerida do reconhecimento de
paternidade no assento de nascimento e a certidão correspondente. (Incluído dada pela Lei nº
13.257, de 2016)

Capítulo IV

Das Medidas Sócio-Educativas

Seção|
Disposições Gerais

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar
ao adolescente as seguintes medidas:

| - advertência;

II - obrigação de reparar o dano;

HI - prestação de serviços à comunidade;

IV - liberdade assistida;

V - inserção em regime de semi-liberdade;

VI - internação em estabelecimento educacional;

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, la Vl.

8 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la,
as circunstâncias e a gravidade da infração.

8 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho
forçado.

8 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento
individual e especializado, em local adequado às suas condições.

l4
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REQUERIMENTONº 7/2021

APROV Ado
SENHOR PRESIDENTE 
REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, que sejam

dispensadas as formalidades regimentais e incluída na Ordem do Dia, para
apreciação na presente Sessão, em regime de urgência especial, a seguinte matéria:

4 PROJETO DE LEI Nº 8/2021 — DO EXECUTIVO — Institui o “Programa Temporário
de Ação Coletiva de Incentivo ao Trabalho — PTACIT”, no Município de Cotia,
e dá providências correlatas.

JUSTIFICATIVA

O projeto ora mencionado versa sobre assunto de

real interesse e importância para nosso Município, razão pela qual, apresento este

Requerimento, esperando que o mesmo receba total apoio dos Nobres Vereadores
para a sua aprovação.

Sala das Sessões Vereador Geraldo Garcia
Vieira, em 20 de abril de 2021.

OSMAR DANILO EE — PROF. OSMAR
VEREADOR  



  CÂMARA MUNICIPAL DE GOTIA& E
Estado de São Paulo sf |

FARA
NO ANA

PARECER DO RELATOR ESPECIAL AO
PROJETO DE LEINº 8/2021

RELATÓRIO

O Projeto sob análise, de autoria do Chefe do Poder Executivo, tem por
objetivo instituir o “Programa Temporário de Ação Coletiva de Incentivo ao
Trabalho — PTACTT”, no Município de Cotia, e dá providências correlatas.

PARECER DO RELATOR

Por entender legal e constitucional, meu parecer é favorável ao Projeto
de Lei nº 8/2021.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2021.

/ .

OSMAR DANILOUs A - PROF. OSMAR
VEREADOR


