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LEI N° 2080 DE 20 DE ABRIL DE 2021.

INSTITUI   POLiTICA  MUNICIPAL  DE
INCENTIV0   E   FOMENT0   PARA   A
CRIACAO     DE     COOPERATIVAS     DE
TRABALH0     N0     MUNIcf plo     DE
SOBRAL,  DE  MODO A COMBATER 0S
IMPACTOS DA PANDEMIA DO COVID-
19     E,     POR     CONSEGUINIE     NOS
SUSTENTOS DAS FAMfLIAS. i

A   CAMARA  MUNICIPAL  DE   SOBRAL  aprovou   e   o  Prefeito  Municipal
sanciona e ptomulgr a seguinte Lei:

Art. 1° 0 Poder Pdbhco Municipal atrav6s dos seus 6rgaos incentivarf o fomento e
cria¢ao de cooperativas de trabalho.

I - 0 Poder Executivo poderf celebrar convenios e parcerias com entidades pdbhcas
e privadas buscando aprimorar o conhecimento, dar suporte e orienta€ao t6cnica para a cria9ao e
manutengao das cooperativas de trabalho;

11  -  0  suporte  tecnico  ora  citado  poded  sex  concedido  por  suas  secretarias,  que

possuem agentes pdbncos com experdse e varios cursos destinados a diversas dreas pfofissionals.

Art.  2°  Serao  criados  cadastros  municipais  de  profissionais,  os  quads  organizarao  e

poderio servir de base para a criaGao de cooperativas com as atividades laborais e afins.
I  -  0  referido  cadastro  nao  inibe  e  nem  profoe,  as  iniciativas  particulares  para  a

cria€ao  de  cooperativas  de  trabalho.   0  Poder  Ptiblico,  nessa  condigao,  agira  apenas  como
fomentador e incentivador;

11  -  Eventual  encaminhamento  de  cadastro  municipal  de  profissionais  terf  apenas
cunho  indicativo,  respeitando-se  sempre  a  autonomia  e  independencia  das  cooperativas  de
trabalho a serem criadas, ben como as pertinentes normas intemas de ingresso, regulamentaGao,
administra€ao e gestio adotada pot elas.

Aft. 3° 0 Poder Executivo regulamentara a presente Lei no que couber.

Aft. 4° Essa Lei entra em vigor na data da sua pubhcapao.
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SANGAO PREFEITURAL N° 2047/2021

Ref. Projeto de Lei n° 051/2021
Autoria: Vereador Roque Hudson Ursulino Pontes (PDT).

Ap6s ananse do Projeto de Lei em episrafe, o qual "Institui Politica Municipal de incentivo e
fomento para a criagao de Cooperativas de Trabamo no Municipio de Sobral, de modo a
combater o§ impactos da pandemia do COVID-19 e, pot conseguinte nos sustentos das

:afifhita£'6 £P£Lafdc°]TpfhaE ;EfasTCRIinT:;;i:  Municipal  de  Sobral  pronunciano-nos  pot  sua

Pubhque-se.

PAGO MUNICIPAL PREFEITO ]Osfi EUCLIDES FERREIRA COMES ]bNI0R, em 20 de
abul de 2021.
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