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DECRETO Nº. 60, DE 14 DE JUNHO DE 2019. 

             

“Regulamenta a Lei municipal nº. 3.043, de 10 

de maio de 2018, que institui o Programa 

Primeiros Passos.” 

 

       LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município de Valença, Estado do 

Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,  

   

Considerando a Lei municipal nº. 3.043, de 10 de Maio de 2018, que “Institui o 

Programa Primeiros Passos no âmbito do Poder Executivo municipal, e dá outras 

providências”; 

 

Considerando a vigência da Lei supra que ocorreu em 14/06/2018, com a 

publicação no Boletim Oficial, Edição Nº. 964; 

 

Considerando a necessidade de regulamentação, do Programa Primeiros Passos, 

para sua efetiva implantação; 

 

Considerando que desde novembro de 2018, os jovens já estavam 

desempenhando as atividades nos locais aderidos ao Programa; 

 

Considerando, por fim, que o Poder Público não pode se escusar de seu agir, 

sendo necessário zelar pelos jovens aprendizes, desde a data de início, do Programa; 

 

 

DECRETA 

 

                                                            CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º- O Programa Primeiros Passos, criado pela Lei nº 3.043, de 10 de maio de 

2018, será regulamentado por este Decreto. 

 

Art. 2º- O Programa Primeiros Passos tem como finalidade preparar, encaminhar e 

acompanhar os jovens acolhidos pela Casa Municipal da Criança e do Adolescente, 

para inserção no mercado de trabalho e cursos profissionalizantes. 

 

Art. 3º- Compete a Secretaria Municipal de Assistência Social, executar 

diretamente o Programa Primeiros Passos, ou através de convênio com entidades ou 

órgãos públicos.  
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CAPÍTULO II 

DA SELEÇÃO E VAGAS 

 

Art. 4º- A seleção para escolha dos jovens acolhidos, será feita pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social, através de indicação da equipe da Casa Municipal da 

Criança e do Adolescente. 

 

Art. 5º- A Casa Municipal da Criança e do Adolescente deverá fazer a escolha dos  

jovens em situação de vulnerabilidade e risco social, que estejam em medida de 

proteção de acolhimento institucional na Casa Municipal da Criança e do Adolescente, 

e ainda, que preencham os seguintes requisitos: 

 

 I - ter idade entre 14 (quatorze) a 18 (dezoito) anos incompletos; 

 II – estar matriculado na rede pública de ensino;  

 III – apresentar 85% (oitenta e cinco por cento) de frequência escolar;  

 IV – não manter qualquer tipo de vínculo empregatício ou de prestação de 

serviço formal;  

 V – estar em cumprimento com o acordo em seu Plano de Atendimento Individual 

e Familiar-PAI; 

 

Parágrafo único: O Município de Valença disponibilizará, no máximo, 05 (cinco) 

vagas para atender ao Programa. 

 

CAPÍTULO III 

DA DURAÇÃO DO PROGRAMA 

 

 Art. 6º- O Programa perdurará durante o serviço de acolhimento institucional dos 

jovens, podendo estender-se até 06 (seis) meses após seu desligamento da Casa 

Municipal da Criança e do Adolescente, mediante acompanhamento pela equipe da 

Casa, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS e do Centro 

de Referência de Assistência Social-CRAS.  

 

Art. 7º - A Secretaria Municipal de Assistência Social, compete realizar estudo social 

com acompanhamento dos acolhidos no Programa. 
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CAPÍTULO IV 

DOS LOCAIS DE ATUAÇÃO 

 

Art. 8º - A atuação dos jovens não poderá ser realizada em locais prejudiciais à sua 

formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e locais 

que atrapalhem a frequência à escola. 

 

 Art. 9º - O desempenho das atividades decorrentes deste Programa, poderá se 

dar em qualquer órgão público no Município. 

 

CAPÍTULO V 

DA REMUNERAÇÃO E DA JORNADA DE ATUAÇÃO 

 

Art. 10 – A jornada de atuação dos jovens no Programa, será de 04(quatro) horas 

diárias, respeitada o limite de 20 (vinte) horas semanais e 100 (cem) horas mensais . 

 

Art. 11- Aos jovens participantes será garantido remuneração, correspondente a  

06 (seis) UFIVAS. 

 

Parágrafo único: Para fazer jus ao valor integral da remuneração prevista no caput 

deste artigo, o jovem participante deverá cumprir  a jornada estabelecida no art. 10, 

deste Decreto. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12 - A Secretaria Municipal de Assistência Social  poderá, se necessário, emitir 

normas complementares a  regulamentação deste Decreto. 

 

 Art. 13 - O Programa instituído por esta Lei, não acarretará vínculo empregatício 

de qualquer natureza.  

 

Art. 14 - As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
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Art. 15 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo  

efeitos retroativos a 01 de novembro de 2018. 

 

Gabinete do Prefeito, 14 de junho de 2019. 

 

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO; CUMPRA-SE. 

 

 

 

Luiz Fernando Furtado da Graça 

Prefeito 

 

Boletim Oficial 1073 

 


