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D E C R E T O 

 
Nº 7177/2018 

 
 
 

“Altera o Decreto nº 6720/2017 que regulamenta a 

Lei Municipal nº 1745/2005 que criou o Programa 

Emergencial de Auxílio Desemprego e dá outras 

providências”.  

 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, usando das atribuições que 

lhe são conferidas por Lei, e 

 

CONSIDERANDO o advento da Lei n° 2528/2017 que alterou a Lei n° 1745/2005 e 

criou o “Auxílio Desemprego”, mister se faz a adequação do Decreto n° 6720/2017 na forma aduzida. 

 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica alterado o §1º do Art. 4º que passa ter a seguinte redação: 

“Art. 4° (...) 

§1° – A jornada de atividade no programa será de 08 (oito) horas diárias, pelo período de 

05 (cinco) dias na semana, sendo que na sexta-feira, no período de 04 (quatro) horas, será destinado 

para participação em cursos de alfabetização, qualificação profissional, palestras e treinamentos. 

Art. 2º Fica alterado o Art. 6º que passa ter a seguinte redação: 

 “Art. 6° (...) 

VI – Cesta básica.” 

Art. 3º Fica alterado o §3º do Art. 7º que passa ter a seguinte redação: 

 “Art. 7° (...) 
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§3° - Em caso de necessidade de afastamento das atividades por motivo de saúde, o 

beneficiário deverá apresentar a licença médica respectiva, para não aplicação da penalidade de 

exclusão do programa, ficando suspenso o período com o respectivo desconto do valor do auxílio 

proporcional às ausências. 

Art. 4º Fica alterado o Art. 9º que passa ter a seguinte redação: 

Art. 9° (...) 

XII – Informática; 

XIII – Recepcionista; 

XIV – Cuidador de crianças; 

XV – Mecânico; 

XVI – Pintor; 

XVII – Eletricista; 

XVIII – Serviços gerais; 

XIX – Auxiliar administrativo. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

    

São Sebastião, 23 de abril de 2018. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 

Prefeito  


