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GABINETE DO PREFEITO 
 
   
 
  
   

LEI Nº 1821 de 20 de julho de 2017. 
 

 

 
Ementa: Autoriza o Chefe do Poder Executivo a 
implementar o Programa Carpinteiro Mirim, e 
dá outras providências. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE 
ABREU, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA 
LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, APROVOU E EU 
SANCIONO A SEGUINTE LEI:  
 
 
 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 

 

Art. 1º – Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a implementar o PROGRAMA 

CARPINTEIRO MIRIM,que consiste num programa profissionalizante e socioeducativo, 

destinado a capacitar profissionalmente os alunos através do trabalho de carpintaria, 

possibilitando a identidade com o ofício, além de ajudar no desenvolvimento social. 

 
Art. 2º – O Programa de que trata esta Lei abrange os jovens na faixa etária de 14 a 18 anos, 

residentes no Município de Casimiro de Abreu, que pertençam a famílias de baixa renda e que 

sejam cadastradas junto à Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 
Art. 3º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, mediante Decreto, quantitativo de vagas 

para inscrição no Programa, cuja seleção dos candidatos deverá observar, pelo menos, os 

seguintes critérios, além de outros previstos em regulamentação própria: 

I. Baixo poder econômico; 

II. Família composta por muitos membros; 

III. Situação de risco social 

IV. Pré-disposição ao trabalho; 

V. Estar estudando na rede pública de ensino ou já ter concluído o Ensino Médio; 

VI. Faixa etária entre 14 a 18 anos; 

 
Art. 4º – O objetivo do Programa é: 
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I. A capacitação dos jovens, através do cumprimento de um Currículo Básico, 

nas atividades de: 
 

a) Introdução histórica do trabalho em carpintaria; 

b) Noções da criação em madeira 

c) Aulas teóricas para iniciação da prática em carpintaria; 

d) Aulas práticas de carpintaria e reaproveitamento de materiais, madeiras e 

galhadas provenientes de podas; 

e) Conhecimento dos recursos utilizados em carpintaria, através de visitas a 

fábricas especializadas; 

 
II. Gerar uma perspectiva na melhoria da qualidade de vida para os jovens; 

III. Estimular a permanência na escola; 

IV. Promover um trabalho socioeducativo; 

 
Art. 5º – Fica autorizado o Poder Executivo a firmar Convênios e parcerias com órgãos públicos 

e entidades privadas para a realização de atividades de cooperação na execução do Programa 

de que trata esta Lei. 

 
Art. 6º – O Poder Executivo regulamentará a duração do Programa, com aulas a serem 

ministradas em compatibilidade com o horário escolar dos alunos. 

 
Parágrafo Único – Ao final, o aluno aprovado nas aulas, mediante avaliação por 

escrito dos instrutores, fará jus a um certificado de conclusão, com indicação do período e da 

carga horária do curso. 

 
Art. 7º – Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a conceder bolsa-auxílio aos alunos 

integrantes do Programa, a ser paga mensalmente em data a ser fixada no regulamento desta 

Lei. 

 
Parágrafo Único – A bolsa de aprendizagem não deverá gerar vínculo empregatício 

com a municipalidade. 

 
 
 

TÍTULO II 
DA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS 

 
 

 
Art. 8º – O material produzido, após análise de controle de qualidade por um técnico 

especializado, será comercializado, encaminhado para a venda em Unidades da 

Municipalidade, devendo o valor apurado ser recolhido aos cofres do Município em conta 

específica, para ser aplicado posteriormente na aquisição de mais materiais a serem utilizados 
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nas aulas, exceto os materiais a serem utilizados exclusivamente pelo Projetos, Programas e 

Órgãos do Poder Executivo 

 
Parágrafo Único – O material produzido poderá ser disponibilizado para utilização 

pelo Poder Público Municipal, incorporando-se ao patrimônio do órgão após avaliação. 

 
 
 

TÍTULO III 
DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA 

 
 

 
Art. 9º – A operacionalização do Programa Carpinteiro Mirim será regulamentada por ato do 

Chefe do Poder Executivo Municipal, ficando autorizado a utilizar espaço, patrimônio e pessoal 

qualificado da Municipalidade para a execução do Programa. 

 
Art. 10 – Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar o Programa Carpinteiro Mirim 

através de Decreto Municipal naquilo que não foi contemplado nesta Lei ou se houver 

necessidade de maiores especificações. 

 
Art. 11 – As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à dotação orçamentária 

própria, a ser consignada no Orçamento Geral do Município de Casimiro de Abreu, 

suplementada se necessário. 

 
Art. 12 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação ou afixação no átrio público, 

revogadas as disposições em contrário. 

 
 
 
 
 

PAULO CEZAR DAMES PASSOS 
PREFEITO 
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