
 

                              

 

 

LEI Nº 3.475 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
Ementa:. Institui o mês de agosto como “Mês de 
incentivo ao trabalho voluntário no Município de 
Petrolina” e dá outras providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica instituído o mês de agosto como mês de incentivo ao trabalho voluntário no 
Município de Petrolina, a quem caberá, através de seus órgãos e entidades da Administração 
Pública Direta e Indireta, incentivar o trabalho voluntário, como exercício de cidadania, voltado 
para áreas de interesse da coletividade, tanto no setor público quanto no setor privado. 
 
Parágrafo único – O mês de agosto foi escolhido por ser o mês de criação do Programa 
Transforma Petrolina, que promove a Política do Voluntariado no Município, fomenta o trabalho 
voluntário, o engajamento cívico e o fortalecimento das organizações do terceiro setor e de 
projetos sociais no município, como prevê o artigo VII da lei 3.379/2021. 
 
Art. 2º - São objetivos da presente Lei, através do trabalho voluntário de cidadãos, em 
consonância com a Lei Municipal 3.379/2021: 
 
I – incentivo à realização de atividades complementares voltadas às áreas de cultura, tais como: 
teatro, música, dança, pintura, escultura, dentre outras; 
 
II – incentivo à disponibilização de atividades físicas e esportivas; 
 
III – incentivo ao desenvolvimento de habilidades manuais de artesanato; 
 
IV – incentivo às atividades de estímulo à leitura, à escrita e à pesquisa científica; 
 
V – incentivo à execução de ações de fomento à agricultura escolar, agricultura familiar, 
agricultura comunitária, bem como da educação ambiental; 
 
VI – incentivo a toda e qualquer atividade em áreas de interesse da coletividade, nas quais se 
admita a oferta de trabalho voluntário. 
 
Art. 4º - Para implementação dos objetivos da presente Lei, anualmente, no mês de agosto, os 
Poderes Executivo e Legislativo do Município de Petrolina darão visibilidade às atividades 
voluntárias do Programa Transforma Petrolina, em seus meios próprios de comunicação, sem 
prejuízo da divulgação gratuita através da mídia em geral. 
 
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Autor: Rodrigo Teixeira Coelho de Andrade Araújo  
 
 
 

 
Gabinete do Prefeito, em 25 de novembro de 2021. 

 
MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

Prefeito Municipal 



 

                              

 

 

 
ATO DE SANÇÃO Nº 1.571/2021 

 
 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas atribuições 
legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e considerando o 
atendimento do regular procedimento legislativo à espécie aplicado. 
 
 
 
I) - RESOLVE: SANCIONAR e PROMULGAR a lei que “Institui o mês de agosto como 
“Mês de incentivo ao trabalho voluntário no Município de Petrolina” e dá outras 
providências” Tombada sob nº 3.475, de 25 de novembro de 2021, publique-se, nos 
termos e na forma da lei. 

  
 
 
Gabinete do Prefeito, em 25 de novembro de 2021. 
 
 
 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 
Prefeito Municipal 

 


