
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 
Rua: Manoel Leite de Moura,1.011 BreJo Santo -Ceara - Fone (088) 531.1010 - Fax 3531.0447 

CNPJ: 05.454.897/0001-47 - e-mail: cmbrejosanto@gmail.com 

AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEI NO O 11/22 - de 28 de marco de 2022. 

Altera o art. 1° da Lei Municipal 963/2017, de 

07 de abril de 2017, com redacao alterada pela 

Lei Municipal 1126/2021, de 31 de maio de 

2021 e da outras providencias. 

O Presidente da Camara Municipal de Brejo Santo - Estado do Ceara, usando 
de suas atrtbulcoes legais, 'etc. FA<;O SABER que a Camara Municipal de Brejo 
Santo, em sessao realizada no dia 07 de abril do corrente ano, aprovou 
Projeto de Lei n° 011/22 de autoria do Executive Municipal, e eu encaminho 
ao Chefe do Executive Municipal para sancao, o seguinte: 

AUTOGRAFO DE LEI 

Art. 1 °. Altera o art. 1 ° da Lei Municipal 963/2017, de 07 · de abril de 201 7, com 

redacao alterada pela Lei Municipal N° 1126 /2021, de 31 de maio de 2021, que passa a 
vigorar com a seguinte redacao: 

Art. 1°. Fica criado 110 Municipio de Brejo Santo o Programa de Incentive 

ao Trabalho e Requalificacao Profissional, progra.rna de cunho social, com 

a finalidade de proporcionar a rcqualificacao profissional do trabalhador 

desempregado, de forma a torna-lo apto a atender as exigencias do 

mercado de trabalho, incentivando no combate ao desemprego, para ate 

460 (quatrocentos e sessenta) municipes. 
Art. 2°. As despesas decorrentes des ta lei correrao por con ta das dotacoes 

orcamen tarias vigentcs. 

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao, com efeitos retroativos 
' a O 1 de abril do correntc a.no. 

Plenarlo da Camara Munlc: I de Brejo Santo, em 11 de abril de 2022. 

��; � '\ 
F ancrsco Beze.Fta de Lucena Feitosa 

Presidente da Camara 


